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CONGRESSO NAC~ONAL. 
PRESID~NCIA 

Convocação de sessão conjunta para apreciação de veto Pl'csidenc:aJ 

Senado Federal, em 18 de agOsto de '64 

Sf:n~pr CAMIL,Lo NOGUEIRA Pc" G~ 
V~e-Presidente. no exe: ;-êlO ai 

Presidência 

do art. 70, I 3°, da COns-

Senado Federal, 19 de agósto de 1964. 

liOMI:S:SAU MISTA 

<;!c a 'AM1LLO CClUEIR DA GAMA 
Vice-Presidente, no exere C'lO 

da Presidência 

na. camara) Que ar:l'escenta dois pa. .. 
rágrafas ao a.rtigo 11, da Lei n 9 3.8107, 
de 26 de agOsto de 1900 (Lei Org,ni-

I;~;;~~~S~;,I ca da Previdência Social). ;- Em obedJênc:La ao preceIto 
mental assume a Pr€~idênc:ia 

~~t~E~~t~=~~!~lnh(}r Senador Edmundo Levi clarandQ instaLada a. 
ta, determina 
ção 0"8 
e 

As 15.30 horas do dia trinta e 
d.e agôsto d.e mil novecentos e ses~ 
,senta e Quatro na Sala das Comis~ 
eôes do SBnado Federal, presentes os 
SeI1ohores S.madore.'i Manoel Villaça, 
Edm.undo Levl Pedro CarneIro e oS 
Senhores Devutados celestino Filho, 
Jo§.o Alves e "eteira Lopes, reúne-se 
8. Comissão Mista incumbida de apre~ 
elar o Veto Total do Sr. Presidente 
ela. Itevúbltca 8.0 pi-ojeto de Lei nQ 38. 
de 1964 (Projeto de Le! n' 3.237-B-61 

João Alves. 

Concluída a votação. apura...se o .se
guinte resultado: 

Para Presidente:, 

Senador Edm undo Levt: •..• 5 votos 
Deputado Ctlestino Filho ., 1 voto 

Para Vice· Presidente: 
Senador l\d:anie} Villaça u.. 6 votos 
Deputado João Alves •••••• 1- voto 

2' d. agõsto de 1964. 
A URO • MOURA ANDRADI' 

PresIdente 

Senado Federa., em :!1' de agosto de 1964 

o Sr. Presidente, após agr{l.decer a 
seus pares a sua eleição designa. O Se
nhor Senador Pedro Carneiro Relator 
da. matéria precipua à Comissão 
Mista. 

Nada. mais havendo a tratar ence, 
ra-se a Reunião, lavrando eu, José 
So~.s de Oliveira FilhD, Secretário 
a presente Ata. Que, uma vez aprova· 

, da, será assinada pelo Sr. presidente 

Senador CAM.lLLQ NOGUEIRA DA GAMA 

Vice-PresIdente no exerc1cto 
da Presidência 

1964 (pro)eto d. Lei n' 3.237-B-61 
- na. Càmara) que acrescenta dois 
parágrafos a.o artigo 11. da Lei n.ú· 
mero 3. B07 de 26 d~ agõsto de 1&60 
(Lei Orgânica da previdên{!ia Social). 

Iniciando Os trabalhos, O Sr. Presi.
dente conce'de a palavra. ao Sr se
nador I?e(i.ro Carneiro Que. na quali .. 
dade de R.elator, tece consideroções 
consubstanciadas em RelatórLo cir_ 
cunstanciando a origem e tramitação 
da matt!ria nas duas Casas do .... on~ 
gresso Nac1ooo1, bem como as ra. 
zões nas quais se fadamentou o Se-

M 18,00 hora.,s do dia primeiro de Mor presidente da. República,. no uso 
setembro do ano de mil novecentos de suas atribuições constltmcionaIs, 
e sessents e Quatro, na Sala das Co- apôr seu Veto Total ao processa.do em 
mi:::sões do Senado Federal. sob a pre- tela. 
sidência d-o Senhor ~"llador Edmun~ Em dJsCll...C1São, não havendo quem 
do Levi. presentes Os Senhores Se- mais deseje fazer uso da paklvra,· O 
nadares Manoel Villa.ça e pedro Car- Sr. Presidtnte 'determlna .seja assi. 
nelro e os Senhores Deputados Ce- nado o Re..latório . .& nada mais haven .. 
lestino FilhO, João Alves e Pereira ao a tr&tar, encerra-se a Reunião, la. 
Lopes reúne·se a Comissão MiSta, in· vrando eu. José Soar~ de Ollvf'i:ra.· 
cumblde. de ap.rec:an 1) V~to Total· FIlho. Secretár.io, a presente Ata. que. 
do Sr. Presidente da Repúblicl ao uma. vez aprOVada. será assinada pelo 
ProIeto de LeI da OâmAra n> Ss, de Sr. Pr_te. 
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IriELATóRIO N9 1;;1, Df;. 1964 EXPEDIENTE Da Comissão Mista i"cumbida! 

:tw'W!ee~: RêPâgzf~ ~:&;~J~:;I' 
de Lei dg~i/Jll/,lra. U9 ~23.'l:B, 
de 1961. (np as. de 1964, no Se
nadC). ue acre8cenfa t~rá
(F 08 ao ar? o 11 L\!l nü
melO 3.B07, e 26 e (WÔstl;L de 
195Q (Lei Ot!lilltiCíLl:ULrre!Jiden-1 
cia Social. 

DEPI-.RT AM!!NTO DE IMPRENSA NACIONAL 
011tETOR ,G!;:RAL 

ALEI:!RTO DE BRITO PEREIRA 

CHIlFIl PO SERVIç.O OI! PUBI.IC,o.ÇÔItS CHt!Fã elA s~ç.&o OI! Rc.o~.ç.EQ 

J Ju.stiça, de Legislação S'Oc~al c .do 
I Finanças. e, cnU1 parecen~'s fa.vorá· 
,vei.s em tôdas elas. a prova'dO em se,s.. 
155,0 de 7 de abril de 1964. I . No sen'adQ, c.om "parecer favol'óxel 

I 
di\. Comis~ão de úegisla-ção Social, 
única ouvida sõ'Jre 8 m:ltéria, é o 

I 
projeto aprovado, nRo ses.são õe . õ de 
abril de lSô4. 

I P_~zõES DO VETO 

. Relato!'; sr. Pedro 'ca:'ueiro. 
O Senhor presIdente da RepúbHc.a, I 

no .LSO das atribuições que lhe 15M 
e.on1erida..<: pelos arti'f;os 10. p~lrágrar.1 

. to 1 Q e 87. n, da. ConstituiçãO Fe
deral. e - pelas razões contidas na. I 
Mensagem n9 1,74. de 1964, negou I 
sanção (Veto total) ao ~l'ajeta de 
Leí da Câmara. n9' S.23'l-B-61 (li\' 
38, de 1964, no sen3.do) .. que acre$
cenCa três (3) ·p.:ltágl'atOs .!t-o artigo 
11. da Lei nç. 3.807, de :26 d.e agôsto I 

<lo 1960, .I[ 
O PROJETO , 

O projeto votado dispõe $Ôbre <l I 
aitu3.çaQ d-,Js menores qua por ãeter
.nlinação judicial, .ou >'lO',} tULeJa, nest,e I 
caso desde que não pos5uem bens. 
0:.1. OS po.'isuanl msU.ficientes para pro-
ver ao próprio sustento e educação. 
nos tê::mQs do artigo 425, do Código
Civil, estejam 50\} a guarda e susten" 
tq de Segurado de Instituto previdên:" 
(llarb, eqnipa.I:a ... 1Q,Q·OS fiOS tilhos nas 
eondiçóe5 do it.em 1, do art. 11. d:1 
Lei 3.8-07. de 26 de agôSi.o de Ig6(} 
(Le:' orgânica da previdência Social). 

ORIGEM E JUSTIFICAÇAO 
DO PROJETO 

O projeto em exame, originário ~a 
Câmara dos DeputB.d05, é autoria do \ 
Deputuào A!oysio Nonô que, justiti-
C9'Il:dQ sua QpGl'tunidade e conveniên
Cia, acentua: 

O presente dLSpooiUvo de.:::tina· i 
:se a s:8;nar uma lacuna. da. Lei 
Urgânica aa p.revüjência ~~cia.l, 
aliás iá contemp:adB por leg1s1rt
çàu pe:tlnente fi Instituto diver· 
su, maS de idêntico fundamento 
jmtd:co, ou sl'ja o abandono ma
milifll ~art. 29. b. do Decreto nQ 
2,<:9;1, de 22 de abril de 1943 e 
o'r. 135, 1;)flrágrafo único, in fi
ne aa 1.ei n\' 1.711, de 28 de ou· 
tubc'o 6e 1(52). 

'fendo c mer..or sob a guarda ! 
e sUstento como o tu-telado hão! 
pQSo'UidOl d'e bew;, ou qUe <JS pos- I 
SU1- e$caS.E:()-E, (:onstltuem catego. 
rl~.., ,nBida,5 de' depen!lent.cE eco· \ 
num co.'>, 

a dep-endência econôm~c~ é I 
o crli.'ate! qne di,:,tlgue p-reclpl1a. 

ATA 011 143- SESSÃO; EM 1 
DE SE I EMBRo DE 1964 

1"ll.E~1[)'f:!\C1A DQS.;..SM __ NOGCEl.
}tA DA GAMA R JOAR.,U1M PA-

~-" --
1!is 14 hOl:as e 30 m:nutiJs acham
se presente>,: 03 Srs senadores: 

Adalb-'sl't-o $ena 
Edmundo LE'Vi 
Lobã.c da SUveira, 
Mene,zes Pimentel 
Wils{)n Gonça.lves, 
Walfncto Gurgel 
PEssoa de Queiroz' 
Reribe.Ido Vieira 
JOsé v.:ite 
A!cysio de CaJ'V:' lho 
.losaphat Marinho 
Eurjco Rezen<ie 
Reul GiuOel'ti 
G'Ouveia Vieira 
.Afonso Arinos 
Aurélio Vianna 
BenedictO VaI1lldarES 
N~u<!i;a da G~m3. 
Armando StOl'D 
Pedro Ludo'Vico 

'Bezerra Neto 

MURILO FERREIRA ALVES FLORIANO GUIMARÃES 

DIÁRiO DO CONGRESSO NACiONAL 
SEÇÃO" 

ImpreslJo nu c1icio&6 do 'Oepar1tlmen10 Q(, tmj:rt.nea Nsclonsl 

~RA S[LIA 

ASSINATURAS 

REPARTiÇõES Il PARTICUL~RES ! FUNGlOlI'J\RIOS 

Capital e (nterior CapitAl e Interior 

Se-~e •• 1*" •• * ••• Cr$ 60.00 SelJltliStre • o ••••••••• Cr$ 39,00 

Ano -............. Cr$ 96,00 Ano o •••• , ........... Cr$ 76,00 

. Exterior EÃterior 

Ano ... .... ... . . . . , . , Cr$ 136,00 Ano ............ , .. -, ...... Cr$ 108,00 

• - Excetuadas aS para Q exterior, que serão tell2pre anu-aJs. as 
assin.aturas poder,,:se-ão tom.ar, em qualquer ~poca, por aeis meses 
ou um ano. 

- A fim de possibilitar a remeSSA de valores acompanha.dos de 
esclarecimentos quanto i sua apücaçio.' solicitamos dêem preferlmcia 
à r6messa por meio de cheque o» 'Pale postal, emitidos • favor do 
T"soureiro do Dep~rtamento de Imprensa Naciona). 

- Os· 6uplementoB As ediçõts dos órgãos oficiais serão fornecidos 
aos assinantes somente mediante .solicltação: . 

- O custo do' número atrasado .aré ,crescido de Cr$ 0,10 t. por 
exeraicfo decorridQ. cobrar .. se·lo mais Cr$ 0.50 

:.!)ente o beneficiário indireto da 
Previdência &:citil, há que incluir 

. tais ca~egorlals na telação cons-

o mesmo se dJrá em relaÇ~o 
ao men.oT ob t.utela. notando"se 
~pena.s que, se não possuir' bens • 
nQ8 térlllOs do art. 425, do Có
digo Civil. a dependência econô
mica. é exclusiva: parcial, se exis
tindo bens sejam entretanto. in
sificientes para Q fim visado. 

O Chefe do p-od-er Executh·o. ne. 
gnndn sua, sanção a.:) Projeto 9 fez 
sob a alegação de que: 

"O proieto apre.senta gravi~si· 
IDOS inconvenientes no pan\gra· 
to 39 . Po,!'que atenta flagrante .. 
mente contra a constitlÚÇão da 
família, per:nitir:do que, por .sim ... 
p1es manifestaçao da vontade 
do segurado, p?sse a concorrer, 
conl os filnos de sangue, dos tl·. 
lhos (} ,sustento· que lhe deve ca. .. 
ber por obrigação de geração pC4 
pa;rte do pai segurado. 

, A proteção a.'ssegurada à ta ... 
ro'íHa. em outros leis p:::r exem
P~Q a dos runcionários pÚblicos 
no tocante aO salário ramílla, 

11âo se deve confundír eom o dL 
l"ei to ti atenção. nos têrmos de 
seguro socie.l, aOs menores roh 
sua guarda ou tmela. 

Além destus coruidero.çõe.:; • 
cum!)re acentuar que, no mo-me::t· 
to em que o GoYêrno já definiu, 
públ1ca. e solenente, com a expe .. 
dição do Decreto uI! 54.067, de 
29 de julh.J· de lfl64 sua intenção 
de reformular o sistema geral da 
Previdência social não ·parece 
conveniente nem oportuno que se 
laçam alteraçôt",s parciais da le .. 
gisls ção em vigor." 

E conclui ressaltando que o Pr(}j~ 
to, igurum.ente, atenta contra ~ 
base}j f:1nane-eiras do sist€ma. prev;
denciário. poIs. aumentando o Cl1Stel0 
de forma. ll1àefinlda. oontr.ajanôO 
portanto, princlpJo expresso na LeJ 
Orgânica. da previdência. S~clal. n~o 
aponta es fOntes de receita para R 
cobertura cone-Span<3ente. 

CONCLUSãO 

tante d.o art. 11 e p,.~l·ágratoo da 
Lei· nq 3.807,' sobretttttó quando 
con.~idera.rmos que a dependência 
econômica. em tais Cs-sos é _quase 
:;.empre exclusiva e aI.ém do mats 
subl:nha.da por uma dependên· 
ela .. jurídica que desde logo dis..:. 
tinglle aquê]rs menores da pes
S03 qUe o segurado· ordinàriamen· 
te inscreve 00010 bl;'neficiário de
slgnado (parágrafo 19 do art. 11 
\fitado, na falta de espôsa (lU fi
lhos) • 

~ ,se Justifica a exten.<;ão da tutela 1lll~~ffiigjfu:I..!!l~!!! ",. ~~~ 
da Lei orgânka da Previdência o 

Eln qualquer dessas situações I 
Social". -"--sãtrr'tla; S$<;Õ€s em 111 de ~etf'!ll-
TltAMITA'"AO DO PROJZ1'O I bro de 1964, - Edm!lnàQ Lev,. P,.· 

""""!.::.,,,,:!::::~::::::::....::!!:~";:.::: dente. - Pedro carneiro, Relstor. 
. Na Câmara. o PrOJeto tc,! subm~' Manoel vmae.a _ pelesimo Filho -

tIdo às Cc!pJss-ões de constltu!çã.o e João Alves - Pere1ra. Lopes, 
---~--- ---- "_." , 

~SENADO ·FEDERAL. 
2' ~l!,;!'iliÃO Lt.:Gl::lLA'1'lVA OlWINAIUA, 

DA 5' LEGISLATURA 

António' Carlos. 
Danie~ Krieg()I 
Mem de Sá - 25, 
O SR, PRESIDENTE. 

<Nogueira da Gama) - A lista d~ 
presença acusa o comparecimento di! 
25 srs, Senadores. Havendo número 
legal. d€claro abel·to a se.::sào. 

vai· ser lida a ata, 
O Sr. 29 Secrdárf.:J procede à 

~itura da ata da sessão a.nterior. 
que é apr<!va-da sem debates • 

O Sl" 19-5ec-retário 16 o q,e~ 

Atenciosas sautlaçõ~,s. 
Ktieger 

Aviso ne] GB-191 

np'~:~~:~,,;~' encontr,a em estu
..,~ 40 BlD, devendo Sel' 

para tanto, recurl;os do 
para Opprações Especiais. à 
4% a,a.. e IfquíIaçáo no pra .. 

2:5 anos, com 4 de cJrênda. 

gulnt.e.~ 

EXPEnI;N:rr;;E;::;;:;;:!I;I!II!ii!!ii!!!IiI!Ii~i!!i~J::;j(~d:ls~p:e~ns::.aii.;o;;.m:.;~:,m~o~~se;,~,;,:.n;. 
apoío. cons-:d?Mndo a rmera~fio 

OFiCIO. de aprova~ão pelo Govêrno 'Fe- : 
Em 19 dê! setembro de lHL_ ,. de1"a1. 

~iillJl!'...'!:!WSS!)l 'Aproveito o ensejo ~ra reiterar .9-

Ex. OS de -estima 
~~~ 
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Oficio nQ 2V5-6i, d: 27 de agôsto. de sageircs que viajarem em 
Sl. Pre3i-deute da Câmnru dos D~pu- auto_motores de tran.p-orte 
ta.do.'1 nJS segUl:J.tcs té:mcs: n~s seguintes bases: 

veíen~os 
COletivo, 

GP;O-225-64. 
B.asilia, em 27 de agósto de 1964. a) por morte ou i!l"a~idcZ definiti~ 

Va, quantia equivalente a. 50 vezes o 
SerulOr Pre.sidente, maior - salârio-m!ni!11::J v.gente no 

Tenho a henra de comunicar fi, Vos- País; 

Art. 90 • Sá-o oonsiclel'ados yeiclllc.s 
motQ~motOl'es de transporte rOcl\J\',ã-
1'10 de pa..<:sageiroo, })al'a efeitcs da 
. presente Lei. os ônlbus, mim·o-ôn.blJ.s, 
caminhonetes; limousines, autos IQ1.a~ 
ções e outros dev:dllmente lic:mcín
dos pele poder competent,e. 

Art. 10. Esta lei entrará em v.g'.!r 
na data de .sua publicação, revo;;adas 
M disposições em con~rár[o. 

Setembro de 1964 303' 

lII. Dos au:ó:)r:,fcs nOV03 cons:') o 
t.:o: dú. emzl.lda ap.rcvada. inC(H'~'v.'3.
do à pnte k:al do ara]o 10;'. AS.3i:n • 
eStá expre~() que OS fe:t;J,s e:e~toral~ 
:é.rn p::orid.:;.de, n~ apn:-claçã::.. do 1\1. .. 
ni;:t~rj-o Púolico e na dcs jUi~fS f' r:l~ 
bUllaÍ5, "r:s.".a.~V3.dos... 'o" p-:-o··:::;~~,,; e 
mabeas corpus e nl> .. wdad"O (\2 s~J\l-
ran.ça". . Sll Excaléncia qUe u. Mesa da . Câmara b) por defeito físico, que desfigure 

dos ü0putados, :-la reunião de 25 do o indh'iduo ou re-du'l3. sua c.apacida.
corrente, manifest.ou-se, por unanimi· de de traLe.lho, até o máximo da 
dadc de votos. f:,wol:à."elnlCnte ao Pro- quantia equivalente a 25 vezes o 
jeto de Resolução n9 2, de 19-64, do maior salário-mínimo vigente no 
Congresso Nac:on<ll. nos tê:mcs de Pais; 
parecer do Re:ator, anexo, em· cópia. C) hospitalização, s~m pre)UlZO do:; 

IV, Sob ê3~e r~::es::imento. G ? 0-

__ ~~~~~m~2~§§~~L~~Jeto. além de não ferir a ordem CCllS_ tituciOlUll e jU;'inica, €', a ro W v..:f. 
ino.:scutivel conve:1jên~ia. 

Aproveito a o;Jortmlidade para re' beneficies. estIpulados nos .inClsQ5 a el;il~I~~I~~!í~i~~ nova.r a Vossa Excelência os protestos lJ, até o máx;nlQ da quantia equil/n~ 
dE! minha alta estima e distinta con· lente a 15 vezes o salátío_mfnimo vi .. 
s!deração. _ A/ionso celso, pr-es~den_ gente no pais; 
te em €xe:·cfcfo. dJ diária durante o tempo em que, 

em consequênc.iu da h:cspitalização, 
I'l\R.ECER estiver privado das suas ~tividades. 

A Me~a.. na reunião de hoje, presen. .~em prejufz-o dos benefícios estipuh_ 
tes os sennof:C,s AftOlll:O Celso; JO da.~ nos inci.~o.s a, b e c, na base do 

Vice·presidente, no exercJcio da Pl'esi· maior. salúrio-minimo vigente nOli~!~~~~~~~~~~~~~ dencia, Lenoil' Vargas. "2° Vic.I!-Presi. País, a~ Q mã.x:mo do p.:-evisto na 
dente. JOSé Bonifácio, 1>;> secretário alínea c. 
(Relator), Aniz Bad:·á, a<J secretário o Art, 29. São considerados passa_ 
sr. Rubens Alves; 49 Secretário, apro- geiros, pllra 03 efeitos dos benefícios 
vou, por ummimichide, Q ,parecer ·do a.<;~egurad{ls 0.0 art, 11> da ·pl'e~nte 
Relato: oferecido ao Pl'cjeio de' Rew. lei: 
lução do G.:ngresso Naciona.l de n',l 2. a) todos. aquele!; que, no início da 
que d:spóe sôb: e votação l1e.~ninu.l e Viagem,· estiverem mmlides da 1 Q. via 
dá outra.'i pc'ovidências. das respect,ivas passagens, modêlo 
. Sala das ReuniÕi!s. 25 de agôstó d~ !p,i.d"áo, emitid~" cbrigatàrlamente, 
1964. - Afonso Cel..~O, ~residente, - com o meSlUQ numerQ ·em s-ér1es. nas 
JOsé Bonifácio, Relator. Le1l0ir tI'ês vias. padrollizadas pelo~ Dep~r-
vargas. Ani;;; Badra, - Rubem tnmentoo Rod{lviários; 
Alve,'1. b) os passageiro:; que embarcarem 

~ dUl"ante o percurso, teudo adquirido 
suas pass·agens dcs prepostos. do 

O 81'. Presidente do Congresso Na· trunstyJrtador. 
ctonal rem-ete à Meba da Câmara dos Parágrafo único, Os talões das .. Sr. Jos~.phat Ma:1Ilho 
D:!putados. para, sua apreciação, o pro_ pa·ssagens, prevIstas, nas letras a.n, 
jet.o de Resolução dn Cougrc3SO Na- tel'iores, quando não existirem AZên~ parecer númcro 145 oportu
cl0nal n° 2, de 19tH. elas ou Estações Rodoviárias ofiCiali.I,::~~~,~~t; a provado, lá resuminl!:"s o. 
. Trat.a, n proposição de ~6 permitir 7.adas pelo órgão púl>lico ccmpetent.e, de~Ca proposição e seu .al-

1\ retificação de \ Dto Da voto.ção no· deverão ser fornecidas pelQs prepos- cance, 
minaI se fôr f.eU-a imediatamente aPóS tos d..'t empresa firma transportado_ ACentuamos, então: 

SO!nI..o6, pois, por sua :m'::0"T"'5 O, 

SRla das OCnllssôes em 21 d:; a2ô~" 
tJ de 1564, - WilSOlL- Gonça.lves, Pre'"' 
':ídente, - JOJupha. Marinho, He .. 3." 
tor .. - AlO'lIsio de Can.'al17o. Bf!_ 
Zerra Nela. - Edmulldo Lem. - .1r .... 
gemiro de FigueiredO. 

n? 919, de 1964 

RelatGr: Se R.~'nt Oiuhel'tL 
, O pl'e::,ente projeto, oriundo do Po
a",r f!:x.ecutrvo, viSa a reTirar a tx
cluSl\'iàade da D~plU'ta.mento Naci·o
:r..ul de Obrí's de Suneamento _ DNOS 
- autarqUÚl vil)cu~ada ao Minlstê ... 1Q 
da Via:çti.o e Obras Públic2S, lU EXe-
euç5.o da obras de saneün1r:nto das es
tàncias htdl'umine-:;ais, con::-oante iri
Ciso r v < ar~i.?;() 2°, d·a, Lei nu:nero 
2.661 de l(l~5. 

o sei: l)rOfcrimenlo e untes de anun· ra. 
c:ado o vot.o subsequz:nte. Art. 30, AI; empresas ou os pro- 1. A pl'e.:en~e proposição, 0:'\- A emBt1(;,J, é ·a.certadá. por vãrj,G\') 

E' de autoria do nobre d('putado prietários de veiculos que explorarem gmã.ria. da câmru'a dos Depu- motive.:>, COlrt efeito, é sa.bido qU~ O 
Humberto Li.;.'cena, que teve a acom- o transporte coletivo de passageiros t2.ctos, ass.:'gura prionda-cie ao D:'~'Ü'S, a.1wga Diretoria de Sanea-
pa.nl1á-lo inúmeros parlamentares, .s:eOl que os meSffi{!S estejam munidos exame e &0 julgnme-nto dO,,· fd- lllütto da Baixada I·'!uminense· (De~ 

O R-egimento Interno da Cã.mara de iXlssagem.padrão previsto nQ s.r- tos eleitorr.is, a.~sim cons:de:ado3 ereto-leI nume!'o 2,367~40), tem pGr 
dos Deput..'l.dos já c'onsagr:.. prindpio tigo 29 desta lei, terão sua respo!l-. (lS q~e "tenhum por Objeto o i:U3.1idnde ~up2rinte.oàer o.s .9:,~suntos 
tão salutar quando prescreve, no seu sabi1ló.ade, em casos de acidentes ou prOVImenta ou o exercício dos 'relativcs às obras de saneamento e 
art, 157, ~ 3Q ; "Ncnhuma retiCieação cntástlOfes, regulada pela Lei vlgen~ cargos eletivos". d~fesfl ccnC;a inundações tLei nú~ 
(de voto) se!'á perm1tlàa se não fOr te s6bre a mat-éria, e, na sua falta Cemo'forma de g.ar2.Jltir a eti- 4.089·62 e· Decreto-lei nÚmeIl) 
ft:-ita im~ditament~ apôs a repetíçã.o pejo Código Civil. cácia da medida, p.revê a conl'O- 34~·4S:). ~o~·tf~nto, dent.ro da ener .. 
pelos. secretários, da rc.sposta d-e cada Al't, ~J}: A caçã.o .de s~ssõ~s extrao!'dlnárias, n}1a:tl.3. '. sanltarl~, u. Dep:ll'I.~~.1llento 
deputado". pl'evist>Os na n.a segunda instância. e sujeita oun::>.Llt':ll, ~ma e.spec1al1zaçao nncula-

Dou aQuI o testeLtlunho da minha ccntratada a crime d~ respomabilidade . os ! da a. p\'c·m·~e::.t1mentos de infraestru-
experiência de IV secretário, a q\.tom d01'3 registrada. para que infringirem a detcrminaç3<l ~ura a "en'lço~ prel/entivos de end:!'"' 
Incumbe proceder a chamada: as ra' da.s legal,. ,n1a..'i ou ti t~a!n!hos de ·recuperação 
tificaçõ€s de votos, de modo geral, tu- .2. A providência, que .se ju.st.I~ de solo~,. mUlto ~ais econômicos do 
multuam 'ao -votação, promovem deba" !lea de mooo ll'l"ecusável, fol ado- soe'rus. .M:,slrn sendo, o Di':;OS 
t.es fora dos momentos })!·ôprios e mui· tp.da pela Comisstio de ConstHUl- com eq1..11p!:'.mento pesado e pes ... 
t.as vêzes tornam imprecisa e vaga 1"1 nos cão e Justiça da. Clltn{\,ra cem ade~tra6(} em terraplenagem, 
delib-e-l'açãão do plenário, quando nâ"o constar, uma, emenda a-J artígo 1\1, I'e~l.sal- dragag:em. cnd1ca.mentoa 
dã.o origem p graves desavenças ent.r€ vando a precedência dos proca.5- tac, 
os parlamentares. SOS de habeas corpus e mandados _ Os demai." ~rviço.s de sa.neamento. 

Os tê1'moo do projet.o devem ~er de segurança. E consoante a "fi .. tais cento. redes de á,O'UIl e de esg6to 
adot2,dos calorcsamente t-nnto mal" v~c~fo; cha de sinopse". tJfOVlllda. da rca!izadçti soj)l'ettldo ;m áreas urba-
quanto, verifioo-Se pelo cOn!ronto, são ~'~~:!~f~~~~~;~:~f~rl responsâ-vets Câmara. o projeto foi n,pl'ova..da nM, portanto, caj.aJo.;rad(}s como in-n;il1s claro." e prt'cisos do qt.."e us nQr' dos prêmios das c?m essa emenda aditiva aí) at- vest.imentos fiodais ou preventh-os de 
m3.S utilizadas pela Cámara doa D"""'u" tlgo, 11}, o que consta, por JO'ual. ~i<1emi.a:'< -, tên, sIdo exectllada. 

·v que emitidoo, sob pena da da r"da-a-o a a 2' d' "..}J" , \.NI t<">dos· ... v P r e. : lscus."ao. l;ambém pela F\.,.... . ..:r .... fi;;_ Serviço ~._ ,. . não gozarem dos, beneffcios da pre- "!IX.,,,, o >- t "_ " 1 ..... Ui~~...,.., ~ 
SIDl,_~pO..rtJmto, pelO flcolh!ment.o ~o sente lei. ...... J.<'oI'>. vcX O '""IJ Rrolgo I} €n~ pecial de saÚde Pública _ F~P _, 

projeto t,a! como lU: apTe::enl'l.. Art. 60. Em se trotando de tr9.ns~ viado ao Senado, como matér1a Mlll.!stério da Saúde. dentro d.e Ullm. 
B~'D.sma., 24 de t\gôsto d~ 1%4. - .• tad 1 fie ta bém apr?va-da, reproduz, apenas, o do processo ou por fun ... 

José RQnttáciQ 19 S~cl'étá!'10. ";emra<[OSlnl,'eres ua . am ln' proJeto. em .'õua forma orfginá-
, .-t I.': obl'Igatôrlamente as "ba\t.ll" ria. I;;to e', não contém a re,o,s.l-O/lcio nO 2.091, de 27 de agVi}:.o. dO d 'd" ," os passagell'oo, e acvruo oom va e.........-lo.ressa na .emenda, qtl' en-

Sr. prImeIro secretâr!o dt\ Câmara·, I él" 1 'd "P -os V>3. otes por es uec ara 00. cerra, por sua. vez,' med;a', p-.o-
dos D8putarlr-s, encnminhando 1 reyj- A' 7' ~- pa" i'" pO tad e ' • r.,. ,...,., ..... age~~ r ar 5 dente e necessó.rie., 
s[o dO S~naoo, 11 "euouinte proposição, de P" "o quando M'dentados 

Q a"""age.""" ....... 1·, 3. Assim, para obter~se o es-

Proieto de Lei da Câmara .. nY 142, ?e 1984 
(N' 2,408-C, DE 1957l1JNA CASA 

ul{]GE~L 

indenizados nos ex.atos llmitts clareC'ímcnto devido, evitandO 
que lhes competir pelo ;u'. emenda, pelo Senado, qUe retar-

l~ present.e lei, isentando de a. çonvenãb do proJeto em lei, 
cOll\!)letanHmte o transportador de sugerlmOS, de aCÔl'do com o ar-
iôda responsa,bil1óade civil presente tigo 145. Il C do Regiment,J In. 
ou futura e renunciando anteetpada- teme, seja pedido Ch pr.onuncia. 
mentt>, por sI mesmos ou por seus mento da Mesa da 'Câmara dQ,) 
herdeil'"os, e quaiSquer outras jndeni~ DeputadOS. com o que se decidÜ"á 

3D, ,O valor dos prêmios a. ge~ do mérito da proposlçl1o". 
pagos às comp.anhias segurado- n. Atendendo às consIderações 

nM bases: descritas nas d!sPOOi·I~~~;J.:;::ci~ a.. Mesa da Câmara dos 
acima, . serão incluídas nas ta,rt~ remete1.l novos autógrafoS, 

dD.s pal3sagens e 110S fretes cobra.. eubstlt.uir- 05 envia.dos AX\w 

.Al't, 19. Fl:i::a, irutthl1dO o se~U1"ó }lo!'" e.lrees..90 d~ bi-gagena, qt:ando como es.c1a.rece oi) rI!{do 
obIlUatócW'oou.tra. I\oioontoe GOro. pM-loc",rror. 19' &x:.NJt;á.rto. 

Do ângulo da orgN!ização por áree,' 
v{t.rias Superintendências de PIanos 
de Valorlzflção ou de Oesenvolvimen .. 
to, ,rfneulacas, hOje, ao Mlnistério do 
Interior, constroem êss€'s serviços tU' .. 
banos, Oo! qm~is_ além de dispend"iosoo. 
demandam estudo..'i demogrMícos li) 

soclo1óg-ieo..') em conexão com a poU ... 
Uca n~cl(mal de habitação. . 

Estas são as razões pelas quais roL, .. 
recentemente, sancionada s Le1 nu .. 
me:ro 4.366, de 1964. dipondo sóbre O 
financiamento de tais ooras, através 
do BNDE, desde qUe projata.c1M pelo 
F'ESEP, ' 

Diante do exposto, opinamos 
':provaç~o do .. 

pela. 
por • 
1"<>
~ 



DIÁRio DO eONORESSO NACIONAL (Seçno It; Setembro de 1964_, 

'~"-t fV\l'V1'\l, ou fundiu. aa regras 'nêle 'conti- De acõrdo com os ensinamentos dO aanean1'ento através dos divertos ó~· a que se refere. 'ou outra ~eme~_e. ct;:; .... nunca tiveram execuçãb. abaliSado Mestre do Direito () noo&O 
CãDS, inclusive o DNOS. nreessá.rl0 se torna haver um gao 'pronUJ.'l.Clamento pela. Juri~llCidade. ~ 

técnioomente habilitado a fazer as 5. AliáS a OJ....T. até. cXpil.·essamen~ constitucionalidade do proJeto. QUllli_ Sal~ das Ocmls:~ôe::, em 27 de a,gôs:- Inspeções e exigências indi&pensávets te, exclUlU os doméstiCOs aos seus lIa· to à conveniência oU inconveniência.' 
to de 1964. -' Bezerra Neto, Ptesl- à. "~omp1':ovacão da existência das me- nes como se comprova a alínea a do da ampla extensão aos empregados 
dente. - Raul Gluberti, Re!.ator. didas preconizadas. seul art. 70, se~. C?ntucto, fa?-e-r qr..'8.1 .. domésticos dos direitos e obrigações 
wllsO!Z- G01!-ça{ves. 5 li! da. programática. co~tante do quer menção ao dlploma qu.e especi" dJ.s.ciplinauoo na consolidaçãú das Leis 

art.' 157 da. C011Sttiuição .da !t-e,Pú·· t,i.camente deveria, disciplmat o traba· do Tl'al:lalho. à. d01.."1.a. COmlSsão de Le .. 
blica, no que. t~.n..:.re à leglSlaçao do do empregado doméStico, E, por gislação Social é qUe ca~erâ. apreciar. 
trabalho, a exigência de condições Vhor Russomano, em seus e a seu respeito pronunCIar-se. 
relativas à "c.,m,enl":!í"" ·à Consolidação das Leis 11 _ Não' será demais, contudo, ag. 

I'higiene e .segurança do trabalho" Trabalho"·, manífesta dúvida sõbre sinalar-se nesta oportunidade; que o 
(VIrI). o citado Decreto-lei n'" 3.078-41 te .. ãssunto provocadO pela atividade do 

6. Por sua vez, a Consolldaçã.o das sido revogado. Mas éle mesmo di· senhor senador Vasconcelos Tôrres.é 

~~~~!E Leis do Trabalho já dete~1nar.a que para. o seu espirito, a duvida sUS· dos mais complexos. A flscallzação das 
"Iem tOdos os locais de tra.balho de.. com (J . .seguinte ra.clocinio: obrigações decorrentes do vin.culo em~ verá ser respe1tado o qlle-. "dispõe o - . -' n;...1_ ........ lOS 

. R~lator: Sr " Bezerra Net~ 
seU capítulo regulador dos preceitos flO art. 1'9. alínea a~ exclUiu 0& prcga.ticio poderá ser exer~ .."..... 
de higiene e segurança do traba.Ibo domésticOs dos beneffci~ da co;n· agentes _legalmente inVestidOS dessa. 

1, O presente projeto de lei, d-e au~: 
tDria do eminente Senador JoSé ~
liciano e que tem "'por .objeto a cria' 
ção de .CentroS de: Pesquisa, e lpsliUdo 
d;: Cooperativismo nas U.niverSlda.des 

&!) " sQlidação; Não lhe.s retirou QUa.iS: atribuição. E' uma questão de lege 
<capo V. art. 1 . quer dIreitos que porv~ntura a lel· fererula. Mas da ampla extensão q~e 

7- Ora, lndisemtivelmente oS ,eSt.a,. lhes facultasse; se ho\..~esse, por o projeto pretende ordenar dlmanara?' 
belécjmentos de diversões públicas qualQuer f-orma. repelid? a pro~ outras implicações que deverao ser di' 
são ta..'1lhém locais de trabalho,. eis ção do serviço doméstico, então tímidas na Justiça do TrabaJho~ com 
que tOdos êles -. cIrcos, teatroE, cIne-. sim, aplica:.se.ia, a lei novli1. em tôda.s.as conseqüências .sôbre a inUmi. 

Relator, paJ'a ;fa:f.s~, ~~fO~i;~~f~~~~da Ordem do 
mas ringues, etc. - como exeOlpll... detrimento da lei velha,. Como dade da .familia fà.cllmente com.'Pteel} .. 
fica' o autor, exercem atividade· lucra- isso não aconteceu, ê forçoso aó' siveiS. Entretamto~ lá ai, há questão eXDe.ssão -' e 

de parte in: tiva, mantêm. dirigem &. aas.aJal'iam mitiT que aq"uêle decreto.lei con.. de inérito, -que escapa a êSte órgão. 
e·II1pregadru. E, como .assnn é incon- ttnuou 8. existir ao la-<lo da con- q que .se 'deve. salientar, q1.""S.ndo se 

·testável, a medida proposta· se compC;\ sollda.ção tal qual aconteceu com examIna·o prOJeto sob o 41lgulo jlI~ 
com 00 princiJ)ios jurídicos e socia1s mUitós outr~ diplomas, naquela. ridico-eonstitucional, é que o. problema. . 
informadores da Consolidação das época" (vaI, I; pago 83; ed, 1962). da. relação de emprêgo doméstico vem 
Leis ·do Trabalho, . enquadrando-se preocupando os estudiosos em vâr10s 
perfeitamente nas linde$ cons~itu.. 6 Mas a a.vocação do . Decreto-Iei paf.ses, e-m muitos d~ quais ·-já se. 
cionais, coniQnne o programa legisla... n9 3.07B~41 POr objetivo o apontam normas regúladoras dos di-
tivo tra.çado no. a.rt, 157 dá ,Carta. P~f!II~~:i~:o.1~~::,;~~Enr a. reit-os· deSSa granae parcela da. cole-
Magna:. - f tividade traba.lhadora. . 

8; Mas, como se e·xpõe. a. medida. Ifuí,ldiiCi'iadle Aliás, segundo noticiárlo das jcr-
tr ul da nais, O projeto de Códlgo do Traba-almejada·. já se encon a. 'reg a - lho que o Poder El!:ecutlvo propor~, em 

pela legisla.-ção em vigor. ,.Por ilso, o breve ao estudo do Congresso, cwdará. 
projeto, se a.j}rova40. c.onstituirá SU· do pÍ-oblema, E por ocasião do exa .. 
perfetação legal. Haverá injuri4ici· me dessa. pl"oJ)08iç!i,o govern~-enta.l ~ 
~de e ofensa à técnica legislativa.' questão com certeza, ,poder~ e ~evel'a 

Pela· -l'e1-e.1ção. - ser discutid.a., examinada. e llOSta. como 
das Comissões; em 2'7 de agôs .. 

_ Wilscn Gonçalves, Pl'e
- Edmundo' r,evI, Relator_ 

Argemiro de l<'igueiredo - Aloisio 
Carvalho - Josaphat' Marinho -

merece. 
Não ocorre, POTêm, ..;";,, .ilslnàla-' 

.moa anteriormente, 1noonstituc1ona.li~ 
dade. Mas, Sl"g"TlmOS seja o pTOjeto 
sobTestado, " fim ,de <lue.. m.~rla 
seja. devidanieti.te a.preeIada na opor
tunidade do' exame, do projeto de 06-

pena. digo do Trnbalho cuJa rem .... , ent 
-r~~~~,~~ empreg.adoi' ~ local breve o Executivo fará. ao Legislativo. 
t empregado. SaJa da. Coml&ões, em 27 de .gõsto 

j~l~i~i~;;~~~~~I'~~ efeitol a constitutiçã-o reco·. de 1964~ ~ Wi~ G01!(lalv
B
8. PreS1~, dente. _ Etlmun40 tem. Rela.t~r. -

·é o as!Jo.lnvloláVéI do Bezerra Neto. _ Aloysio de CarvalhO -
Relator: Sr. 'Edmundg L~. !'''livldllO. NingUém poderá . nel~ _ Argemiro de Ftgueiredf. _ Josa~ 

penetrar' à noite, sem consenti'., phat Marinho. . . JÚBtamente impressionado CGm. a mento do morador. a n:ãô ser para 
tragédia '>CorrJ.da em· Niterói - 1n.... ',.".:,. ..:I ... .,.,,:'1' s' CUdl', ".vltlrn. a de crlttle cu de-cênA'o de um· cimo de que, l'esultou a Relatox: Sr. ~w.'llunuu ..út:y -Ao. 

'I.U sastre nem dUrante o" d.1a, to~ morte -.de centena.s de pessoas· - o De· autoria do ilustre senador Vas- _dos casos e pela forma que a leJ 
nobre Senador Vasconcelos Tôrres concelçs Tôtte.S. o proj~to BupmetJdo estabelecer''- (art. 141, § '15). 
apresentou -8. consideração do Senado, à. apreciação dêste órgão técruco pre~ 9 O?mentando 'a' declaração constl . 

. em outubro ,de 196-3, projeto de lei tende que sejam _ "est~ndidos os· di· . tublonaJ, Pontes dE. ·Miranda, cOm 
que tem por Objeto determin-ar me.. reitos e' obrigações da Consolidação SUa. úid1scutivel autoridade" .88-
didas de·prec-auçã.a tendentes a.evitar das Leis do Trabalho. a-Os·empreg~os .manifesta em deternúnado tre. 

~ a. ·repl'oCiuçã-O de tão 'catastrófíca e domésticos". (art. 1"'):. _' . 
. _ lamentável ocorréncia~ . .. .. . . 
- 2, A idéia fundamental está con- 2. Em se"u art. 29, considere.. domés- "As c~nstitúiÇ5es "inserem· entre 

tida fio art. -111 da. pI'"OI>OS!çãoD, cUja ticó o empl'egadt;) ·que· presta l'rerviçQ as diréitos fundamentRls o prin-
eda ã - e transcreve a segull" de nãtureza não eoonômlca, à. pessoa clplo dô lnviobilidáde- ou !muni .. 

r ,ç: os, . •.. . ou à famllia.. no âmbito residencial" . dade da: casa. ou tlomJcilio. fia-
"Art. 19 em todos os -rMintos levemente alterado, o conceito ado· .ta...se de direito a?a._llot{, costu .. 

fechados, auditórios Ou: looats de tado na a1(nea a do art. 79 da Conso- ma-se i-edlgir o enuncJado asse. 
reunião para e.spetáculv.s, etc,) lidação das Leis d~ Trabalho. g·uradOTj e ac.rescenta.T-se.lh.e.~ a onde se reúnam mais de cem peso d lte 
"00", deverá ser respeitad9, no .3. Na justificação, o fecundo. autor regra de, limitações: a) e nO • em 
~~ ton' tu· r'~d ']la 01 de COn ,"MO de lncêndio,- inundaçãO, crl-que couber, quanto se ·dispõe no SUB a q e g <W.~ e, rc a . VQ«> 

Capitulo· V - Seções l, lI, ~ cidadãos, qUe vêm prestando, anôni.. . me, ou outra. ca~llQ11dade- públl~ 
da .Consolidação das Leis !ie n-a- mamente, .serneos. àS fam1lias, não ea" , d:e dia,· js· casos ~ nela ma· 
b lh têm tido, até agotal a égide das leis ·neira ·que a lei detehnmar·. A prI .. 

a, O. trabalhistali". E acre~enta: "Consti' melra. Ihnítação é concedida em 
li. 'No ·art. 2.; ~ projeto pretende tuições realidàde, uma clWle de pá- forma de preoelto bastante em [fi: 

disciplinar a. aplicação das multas par ria-s que não possui, a. -par de 'suas a segunda, não. _ alude- à regra 
1nfração dos dispositivos do CapitUlo tl1.últiplas obtigações um tratamentg de lega1idad~". . 
referido, estabelecendo :novoQ,s v.al.ores de direitos correspon.cftm.te,s". . fínauz"ar ... a análise do ma.I}.da-
para. as· infrações previstas. - 4. O problema trazido a exame ]la 1n.sr;r:ito' no EstatutO' mór, ês. 

4. Justifica o eminente leg:islador Singeleza do projeto·é de jmensa pro· clarece o 1!1S1gne jurista'; . . a. sua "Iniciativa a.fil'mando- que a tra .. fundida de. em qualquer dos, aspecto.s _ . 
gédia que tantp o sensibU1zou e Na- Que tenha e· deva 'ser considerado. Jâ 
ção. não ter ·oporrido se IlfôSse o cir- {ôra êle submetidO à Nacão nos idos 
cO' dotado do quI' em C!e~urança con.. de 1941'. confdtme o DeCreto'lel nú_ 
tra incêndio se costuma. chamar sis.. mero 3.078, de 27 de fI'vereiro nubli~ 
-tema "SprínkIer." E acrescenta: ",To- cada no_ Diário Oficial da UU1ão, de 19 
davia, COirLo não há; inspeção' prévia de 11J.8:I'Ço do meS]Da ano, Mas não 
das-o casas de diverEões, todaVia como Só porque. a Sl."'3 vfgêncJa se snbDrd! .. 
. nenhuma· medida de· segurança foj nava a cextos requisitos. Que deverIam 
tomada; deu (' circO, levando' à morte ser defInidos na SUa regulam~nbtQ§.o, 
oentf:na.s de pel$SOOS". -Mas reconhece como porque, mais ta-Jde a Consolida; 
que-para haver a.plicação do .sistema.. -cI!.o das,t..e1a dolO TrOhqlb~, ........ ~.l2lêor.; 

. Q. penetração, 
dlstintos lun· 

~~~;'l~ní~í!\:~~:~~àr()f1látjcas de fiscal de In" 
. de recensea~ 

desde que 
. let" ("Comentários", 

202 e 209).. , 

t:r~~~~!~:~~ a exigência da :regra qUe se reporta 0< pre--
. tor~& .ullcient~· 

Rela,tor: Sr.· Beze!fa Neto. 

1. Da, autoria do. eminente e ope
Tos!) Senador Attflio F\mtana, ·ê,ste 
projeta de lei dá nOva redaçãó ao pa..: 
l'ágrafo prImeiro do artigo primiero 
da Le1 n. 4:299, dó 23"12"~3 e é a se-
gUinte: " .' 

"Considel"a-se "lugar dQ ··,oper.acão 
aquêle onde··s.e encontra.r a. merca·do_ 
rJ.a ·por oc.a.sjão· da venda. :ou consig
nação. Qoondo o objêto do contrato 
tratar de. gI.'meroS alimentfcios. otiu-n'~ 
dos da pecuãria. da aF:ncultul's e da· 
pesca, ainda qUe beneficiados manf~· 
pulados -ou industriaUzados. e dI? pro_ 
dutos agrícolas. pecúá.rios· OU extrati_ 
vos, sôbre a operacão de venda ou 
cons:gnação c()l1c]ulda foro do· Estaelo 
e antecedida. de transferência J)ara 
formaçoo. de estoque, em estabeleci~ 
menta da mesma :pessoa jund1cA 011 
fisles,' O fmnôsto seTã devido ao Esta
do em que foi prodUZida -s cois~, \'"en-
d.fds oU ·conslgnada," - - . 

'I. ~!o enunciado. V@-te que se -se ~ ~"'Ç'mP111!a __ 1 .. 
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Sala das Comissões, 27 de agõsto de 
a9640 - Wil.e'" G~es, Pre.idcn· 
te - BezerrCl Neto, Relator _ Aloy .. 
sto de Carvalho, pela. conclUsão - Ar .. 
gemiro de Figueiredo - Edmundo Le .. 
vi - JOjaphat MarUlho, pela conelu ... 
b'ão. ( - .0 

Pareceres ns. 924 e 925, 
. de 1954 

parecer 

converteu em COmissão de C-O~I~t~~~~o 
~ãm.,mto concernente 

Presidente do Supremo 
Federal, común!cando a decl ... 

são que ·:fulminou àe inconstitucion(l .. 
lidade a. let n 2.,7tn, de de 
de 1962, do ESta.do do 
do Norte, que criou o 
vel'nador Dix-Sept 
menlbramento de terra. do 
de MQssorõ. 

A dlllgênc:~ fõra exatamente 
que Q 'P:oeessado iósse instruido 
o inte:.ro teOr d,W:5.t\. lei, o quo 
feIto. 

CumPl'ida.. COm a juntaoJ. de 
pia auwntlcada do inteiH) teor 
lei da Parm.ba, n9 2.037, de 11 Sal. da. Sessões, em l' de setem_1 

ibro de 1964 - Aarão SUinbr-uclt. 
O SRo PRESIDENTE, 

(N-ofjueira. fI,a. Guma) Hã orado .. 
res inscritos. . .. 

Tem a palavra' o nobre SenadoOr 
Gouvêa Vieira. 

O SRo GOUVtA VIElRA.. 

{Lê o seguinte aiscursoL 

O SRo GOUyM FEIRA; 

abril de 1959, e do Dec:eto núme
ro 1.6ó4, tie 3 de agosto segu.ntt, que 
a regulamentou. a. d1Hg~J1C_a t:-v~~cl
tada POl' esta Comissao. em ::;.en pa
recer n9 208, de 13 de malO último, 
volta, para a.precIação deúnlt;Jva. o 
proce:::sauo em que é .submetIda aO 
ldena10' para. çs ,"-feitos prev1stos 
artigo 64 da Ccnsvitu1ç<1o Feceml, a 
decisão de 26 de abril do ano de 
1961,· do Supno'illo 'l'J,'.bunal i'tó .... c:aJ, 
no Recurso de Mandado ae 5~3lt!'~,n-

8.069, concluindo pela _ncoü',;
daque-des dois cUplo- JS).uem"o 

Úlas e.stadua16, tm rode.; QS .seus. 
mai. 

~l:!:H~1~t;~J~:~~ A mencIonada lei pan:t1bnna C!'lOU J~~l~f~I~~~~~~~~~i~ t-axe., (ht.;\ de «Ret'llperaçao 
I "'DA!'C'" pará. ser éallrRda em 

de qualquer natureza e1>:tua-1 
no estado <(ia Farafb·a, coin eXce

Trata-se de um projeto qe 
caráter ctuwrízativo, o que vale 
com apolo da quase unanimIdade 
membros de3te. ComIssfio~ que não 
pUca em c.riação OU Emmento de 
P""o 

Náo se oonflita, portmito, o Proje
to n9 33, de 1eG4. com () d1.)posto no 
e.rt. 59 do Ato Institucl an.n.1. . 

. ~ , 

Sala daS SeS5Ô~'S, em 27 de 
. de 'lS64, --" Wilson Gonçü.lVes .• Presi:", 

Sab 'das. C(;'l'l;l.issêe:;, 'l/i doe ngô,sto I dente; AlOysio dê Carvalho, ~ela.tor 

• 
o'ü+s que no ert1b'O 29 da meSma 

ind:.~adas, 'em extenso rol. 
De.til,.~,oa_,;e o prOduto da 

, PQssi17e~ os fa-
to,; ref,noeof,,' 1\ c3~a matéria da. IrtOJor 
atualidade para que ao Senado p03.S:l. 
julgá-la; com pleno conhecimento de 
ca,tlSa. lQ do 

2. COmo intl'oUuçt';.o desejamo;:; fri ... 

a.. abordal'êmOO o nssunto, sem o 
menor p,:.::.:ccnee~lo ideológico, pois 

:o(lse.U!<> I sempre fUi. e sou. fa,vóravel à parU-
cipaçáo do capital estrangeiro no nOS-

~~~~~~~~~~j.'50 desenvolvimento industrial, me~.mo no setor de energia elétrica. 
l>. reeonhecemos os seroços que as 

emptê:l,:ls c"'o grl.lpo Amfo-rp preSlaram 
ao IlOESO deseuyolv'imento eétinômico: 

e. demos prova.'!J cor...cretas de.,te 
''Pensamel1to, quando. fizl!m~ 
do consclbJ de Adnunistl'açJ.<l 

Banco Nacional de DesenVolvün;m .. 
to Ecoilê ... nico - nos anos de 19;,i3 ao 
1965 - p:::i~, COn!i) nosso voto de de
sempa,e, {> mencionado Bapco oollce .. 
OOU o necfssário aval, que lhe foi 
pleiteado, para. concessão '-qe um e:n
préstimo; por parte do Eximbank, p~ 
ra a,s empresas brasneb'àS do citado 
erapa, de u. s. $ 4(} milhões; 

. ~ ape.sar d'e n~ poder .. 
Com segurança _ qU,e. 

fa.Y01·á. .... elment.e à 
dó empréstimo que o a~u .. 

d:do banco Dutorgou. às referidas em .. 
prêsas de Or$ 500 intlMes; 

d. não plcl:;eamos," pelo . contrárío~ 
l'el1ftaltlos Q.,1stant-e, f!ll aceitar o ·pe .. 
~aà;i&8imo el.1 .. cargo de. pàrtIcilliU da -= iStO.é, da. Comissfro,o.:t Na .. 
C~~l);)~:~~i tbs Rn\presas de "0l0V>~",, 

f'1lg~:'i.~i~ I F aceitamos 

. f. desd~ :est-it éppca _. --prim~lros 
M,nd,-j d:11S 'de juÚho de 1902. e m~"11o a' par4 ' 

til' -de um: pouco a.ntes· - nun.cá,' nui1s ' 
e'Stivemos com·o P.ré51-dente .João oau.' 
lal'tir 'Pt~ló <lue "Jgno1."f\m~.s: ti,-\!'l.\men
t.e.' a o01nlãO de S,: E~~ sóbre {} ~a . .s .. 
~'d.I1t,o:. - . • " 

ile 19a..4. - Bc;.,. ll'fa Ne~o. Presid('tlta I ~ Arge11~iro -de· F1gnl;!irelf.o _ Ed· . 
':':'" RJul G tiperti. R':'!w. W+' .~- lVilJojJ J 'r1li1.nda Levi - Jqsepltat Ji.!a.rinhÓ' -lp~~;;~~.~~;~,:'hO 
~.onçah~Q" .... ~. , ,_ .' . ! 8e:~erra: :J.1elo • . , ' 

g .. não f::t~emos !\ menor ré~trição 
à· ho-:;1-,"c 1):J.:dzc,e .intele .. ~tual é lUoral 
-tt~ q~~?:~,:('r t','r.1'J d?tS p"."-!:oa"5 que e-s .. 
il" .. c!8.,!'3,ll1 v .a,s.s.u.J."1to. no p9...:.Sado e n'l 
pre.sen:e. ; .. * • 
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~~ím. não inlputamcs intenções 
m~nOd elevadas, nem incompetência 
(lO Govêrno cssteUo Branco; nem a 
qualquer um cLJS ~etls membros; mas 
nã.o reconhecemos a qualquer govêrno 

. nem a qualquer pa,rtido, nem a Qual
quer PéSSü.'t, a detenção'do mOllÇlpólio 
da honradez -cU o da verdade; nem 
o: .nós própriOS. 

Felizmente, para O Bra.<;il; homenS 
CQ.!Ilpzten;;es. áignos e llonrados. mo
ral ,"e in~electualmente, enc:mtrtaffi-Se 
'em todos os partido.s e em' todos o.s 
governos. 

3. Pei:a esta introduçãO, talvez de
masladam-ente longa, mas, a n·o:s:so 
ver neczssária para deixar bem ca

'caracteriZa. - a nossa 'posiçáo intelec
tual em face do a&unto que tantas 

,polêmicas tem levantado. passaremoS 
8 his:oriar e a analisar o.S fatos, em 
cada uma. das suas diversas fases. 

Em, prime!r\) lugar, anaUsanmo.s a 
ldéia íniclal da operação, a par~e que 
a pro.pôs e os mot:vos da proposição. 

"Em 21 -de novembro de 19061, a ., ... ' 
A~FORP apresentou a,'J Govêrno b.ra~ 
sileire uma exposlção que pleUenu f o!" R 

malmente a compra de tõdad as ações 
que ela possuia e ainda possui em suas 
subsidiárias t'raSileiras. NeSra. expo
sição, a AlVIFORP expI:t::a OS nwlivos 
que €L levaram a pleitear a _compra 
das referidas n,ções pelo Go,vêrno.. bra· 
sileiro. Declara tex~ua:!men:e: 

(lendO) 

"Existia originàdam,ente nos 
contra.tos de cOJlces.são d'as com
pa.nhias d:> Grupo uma. cláusula. 
que regulava o reajustamen',o 

,tar:.fário em função da taxa cam
bial, como meio de estabe.:v.,,' J' a 
medida do valor da moeda, E~sa. 
cláUSula fOi unilateralmente ab~~ 
lida, por lei federal, em 1933, sem 
qu.e se adotaEse, ao Ul;;smo tem

po, ou cutro método para a ma.
nutenção d,:) valor real das tari
fa.s, como seria o reajustamento. 
do custo históric"o pai- me:o :!~ 
indices fundu.Q!Js no custo d'8 vi

da, no custo d~ construção, nos 
preços por a:aca.do ou outoros se
melhant.es, Promulgou-se, istQ 
sim. o Código de Aguas. segu'ido, 

em a.nos subseqüentes, por lei.s 
complementares, qU2 as al.liJn-
dades regulameutaú'oras vêm in

terpietand.o ·no sentidO de .limi~ 
tar as emprêsas de eletricidade a 
um rendimento ·de lQ% ,sôbre o 
custo histórico em cruzeiros do 
seu investimento". 

E, mais adiante! 

D~ilI'lrG DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) Setembro de 1964 

dos, os elementos pertinentes che
garam, e.mbOlTa com l'eluLncia, à 
conclusãa\de que a s.!)lução mais 
prátjca do problema de su};'ri .. 
menta de energ:a elétric-o. nas 
areas onde operam, ta.nto do pon

to-de-vista. do .Govêrno, como do.s 
conswuidol'es de seu própriO, con· 
sistiria na aqu~s~ção de tais em
pl'êsas pelo GOVG::ilO F2à-eral em 
base justa". 

"Portanto. neste pal'ticular, OS :ra.
tos históricos dem·onstra-m, caba,lmen
te, sem a menor som.bra de dúvida, 
que a íUlciativa da operação de com
pra das, ações das emJ)rês~.s em ques
tão coube .. , eXClusivamente. à Amfo.rp 
e que todos oS motivos alegadOS por 
ela para ~ realização da opeqlção re~ 
sume-se, exclusivamente, na pouca 
r<!ntabilídade .real do capital de ri.sco 
investido, pela Arnforp, no Brasil; 
pouca rent.a-biUd:ad:e esta d~C01'rente de 
dos fatôl'es: um de ordem geral, afe
tando tôdas as emprêsas que. funcjo~ 
na.'ll no Brasil. quer sejam de capital 
nacional, quer sejam de capita.l es
rangeil'<l; outro, de ordê'm especial, 

afetando, somente, às emprêsas C\.IjOS 
preç.os sejam fixarlos pela Pad'er PÚ
blico. 

.tstc.s dOis fatôres são: 

,==~. = 
~OrP julgou nruHo inferior ao valor.' mznc!Qnado encontro obligasselll' o 
dos De-ns desapropriados. Posterior.. Govêno a comprar tõdas as empresas 
mente em 16 de fevereiro de 1962, o americanaS de sérviço pÚb-lico, o Go ... 
me:::mo governador desapropriava to.. vêrno estaria, tamb('m, compl'Ou'11e,ido 
dos ~s bens·- 'e não as a(;ões - a comprar tOdas a~ aç,ões da Radional~ 
Cia. 'I'elefônioo Nac1onal, situados da AU America Cables; da eLa, Tele .. 
nos Estados do Rio Grande do tônica Nac~onal, ações estas que PN
Sul e propôs a competente ação judi~ wncem tambêm a emprê~as nortJ ... 
cia}, inütindo-se t::lmbém, dt!sde logo, america.nas. 
Jla pone do,s citados bens. mediante o No entanto, ê publ!cQ e notório, que 
diepósi ';.o prédo d-e Cr$ 149 mnhões, nem -o Govêmo Goulart, nem o G<> .. 
{Jue a emprêsa-snbsidiãria d,a, Interna. vêrno Castello Branco - mui:o sã .. 
tinal ~relê9hone & Tel-egra-ph ....... ' biamente aliás - não cogitarsm si .. 
(LT,'l"',) - considerou como um pre- quer da menc1ona::!.a ccmpl'~. 
ço confiscatõrio. Assim ·,slt$tentar que, no encontro 

l!!nl face <j.fI en:Jrme celeuma levan- ennedy-O-oulart .... naEC€U a obrigação 
t~a pm t61'no d·estas ti'uas desapro- da compra das açoes do grupo .Anlforp 
prlações - especialmente da última é defenler a tese _ a nosso ver in ... 
'- e em virtude de oütras estatízações sustentável __ qUe neste encontro en .. 
9ue ef.tava~ sendo ex~gidas, pelo am": tTe Os Presidentes de dois grundes pai .. 
olente POlítICo de então - o Prasi- ses, amôos interiamente independen .. 
dente Gou~an no encontro qUe teve, teso A nã,o se~ d.iEcut:,u utt?a politica- de 
em Washmgton. COm o Presidente governo; naó se dlScutru uma lHaw
Kennc-cl'Y:, e~ 4 de aoril de 1962, abor. f!a ,de go-yêl'l!0;-, m,-a:s o e~COl:1t:D fico"u 
dou o fl.~~un~o., llIlllta-do a d'lscutta.'J dos mteresses de 

O, caniunicado ·c:J:1junto caoS dois uma t'mica-- e.mpr·êsa pl'i.vaO:a am'!l'i .. 
~residfn:es. pU}Jllcado na ocas:.âo M- cana:· a Amforp. 
Slffi relatou _esta entrev'lsta: ' Esta te2e nno podemo;5 aceitar, em 

'O Pre"-ld t d ,. primeiro lugal" porque é con',l'tÍl'ia à. 
t . t' (Ir: e O BraslJ manifes- verdade e. em segund'Ü luo-ar porque 
ou fi, III ençao de, seu Govêrno de "'d • dO.. mante'" os d'ireit:. d ~ a co:Jsl. 2IânlOs_ pr':lfun amente huml-

r, itr· !:? e ~~gurança que lhante para nês e pr-ofundamente 
pe m ~ ao ao capl.a,I pllvado desem- ofensiva ao Presidente dos EE, UU. " 
penha! seu papel vltal no des'envol-

a., a inflação que e8~·á c:>rroendo vimento da eoonomja brasileira. Antes de apreciar a conveniénc:a ou 
tôda a nossa estru.tura econômica; "p não; para Govérno d'e p11ocedel' a c~m-O residen.te do Brasil declarou d - ' 

b. a. leg"islação brasHeü"a - espe- que '.lOS entendimento8 com as com- pra ·as açoe,s em Causa e o preço 
cialmente' a lei de 1933, que acabou pa 1 itLSto da o-pi'!ração resta ainda exami-
COm a chamada cláusula ourO, em n uas~ para a transferência das em- uar dois pontos: 

prêsas. de ut!liàac'e l>úblí{)a par' a p. . todos OS contratos e o Código de d d '-\ .. r1m Cl ro: O memorando datado de prOP!le. a e do Brasil, será mantido 2 d Agua2> de 1934, pro.mulgadow
- quando o p m d' t 2 e a-bril de 1963, e se do' meSf110_ 

era Ministro da Agricult-ura e emi- rei;ve~:f:enf JUS a ,co~lPensaÇâO, com resulta R obrigação de compra p-ol' 
nente Marechal Juarez Távora, ortant;s aro em Ou 'OS _,setnre..s lÇ1~. parte do Q.:Jvêrno. Brasileiro e por pre-
.. ô,e-·ao:ll shrodi eta,')ishrd cmflllyk ~ÔImco d.t B:a~l~esenvoh:.mento_eco~ ço determinado; segu1l;do: os efeitos . . I - da chama-d'a-. emenda Hlckenloo-per, 

AIlas, m3teCe ser, dÜo que êSLes dois "O President-e K:ennedy manifesto Sôbre o primeiro ponto, n!ngltém. 
~at,or-e~,- nl;t ver~a~e, r~5.1.\mem-se a ~,~ gra.n(!~ inter'?sse nessa o~ientação"" u l11tais in.su.spei~o para ~elatar OS fat-DS 
umco. a tnj~açao, pDlS $e-!Xl. ela teM~, POl.tantQ, nesta entrevlsta o Preai .. do Que o emmente MllliEtro Roberto 
m?s a, esta.b~~ida.c!.e monetal'la. que el~~ dente do Brasil nã() tomou' qualquer ca.'11pOS, então'" nosso Embaxador em 
~marla a Cllfe-l'en$,ft entre- a rentabl- compromisso de compra:. Wa.shin~ton. 
!ldad~, calculada SOC'J'e· o, çusto real da . Em primeiro luga.r, declarou S, Extl, 
mves.lmento e ~ re!ltablhtla-d~ basea-· .sle .~eola:au, ,ou comprometeu-se. - depondo perante a Comissã-n FaTla_ 
~a n~ custo ,hlstónCQ, COJ'l'Oldo pelp. se &SSlID for dêSej.ado - a "nos en .. mentar de Inquérito da Câmara dos 
mnaçao, tendime-n'o,s com as companhias'! Deputados' 

Não fazemos a men:Jr eríUca 8 ,.' "lI1~.I1ter o princípi-o de j~1a compt;l1- . 
Amforp, pelo fato doe ela deSejar re- saçao".. "A.sslnei o documento em 22 de 
tjrar o seu capital de um pais, no -Em ouua-s pa!avras: se {) Bra.,,'1 eon_ ab_ril, Aliás rubriq1l.ei O documento, 
qual ela não t-em ma:..s confiança, p~lo ti I w Nao se tratando de contrnto não hou_ 
menos, p,ara conservar o seu investi~ nuasse ~o caminho dá ,estatízação Ve a.s.s.ínatura, Rubriquei o docwnen-

t . . ti· t das empresas <i'e s«fvlç(} púb-l1co. o '0" men o como cap! '.a] e rLSCo no se or Prestdll'nte a ~umi h I _ '. 
da enel'''"ia elétrica. '. ~ , _IR a Ovl' gaçao de N, a.inda: "'Não se trata de contrato 

Mas êste seu q·esejo de retirar _0 I ~i~c~~el ~. aflUlslç~O d!lS me~mas. me- assinado e, sim, d.e documento rubri-
seu capital d'" riscO como decorrênclIl. n ~levlO, en.endlment-o Com as cado". 
d r t . d' d' ". I' t companhIas, mantendo o princípio da Portant o . d d e a ores e or em oer3. mel'en ~;;. juc:ta compens ~ ..o, menc:ona. o memOran o 
eXChwiv8mente, à conjuntura infla- ~. a~ao. _ nã é um. contrato, nem uma promessa 

I1 As ~rifas, de forma alguma, 
. p'l'oporclOnavam q U a I que r.q U-Br 
. compensação para a progreSSiva 

erosão do capital dOs acionist.a.s 
decorrente d-o constante e drás
tico decréscim.o do p-oo·er aquis:l
tivo da mO€'tda nacional em rela ... 
ção ao seu valor na época em que 
oS- investimen~ se efetuaTf!-m", 

E, ,\dlante temos: 
"Mas, na. rea1idad~;, a inex1s

rencia da compensação a<i'equada 
para a: rápida e continua infla
ção produziu a pr-ogre.ssiva dete
r~oração .d-o valor dos investimen
tos feitos pelo públiCO nas Gom
panhjas" . 

cionária bra~jJe-ira, que ,afeta a tQd,os /' .... ~lJXI, o B~a.sll, pela., palavra o'o,seu de contrato; nem meSrn'J um 00-
nós - brasileiros e estrangeiros. po- t esi.àente. na,o se .obngou a e.s::atiz?--r cumento aEs:nado. Dara ter ve.lidade 
bres e ricos - nã,o pÜ'ãe.d-eíxar de ter bli~ : companhla~ de serVIço _pu- por si mesmo. E' um documento que 
refl-exo sõln'e o preço da q-peração -t, d ' em mesmo todas as empresas está ('l.penas rubricaUo. para dar um 
especialmente, sôhl'e, o critério pa.ra a o grulJO Amforp, sentido bem nítidQ do seu real vaI-=~r 
fixação dêste preço. Afirmou que _ na hipóte{)e de re- jurfdico e moral, ·conforme vel'lfjca-sé 
Tratando-se de um capItal de risc!) OOlvcl' a estatização de uma, de aI_ das declarações do eminente Ministro. 
é. claro que êle a.:sumiu o ri.çco do gum,os, o~ qe tóda S8S companhias de Roberto Campos, fêz questão de re.s_ 
empreendímento, como o próprio nO- Selt'lçO publlCO _ em tal hipótese se- saltar, por Várias' véze,s, a distinQão 
me está Q'izendo, rIa m~tido o. prinCipie da justa éom- funda.tne~tal entre memorando n.pe

Assim, é evidente que êste ca-pital pel1...~çQo, mediante, entendimentos nas rubrlCado e doctunento ,aslsnado. 
deVe suporLar as perdas decorrenu!s com as Mmpanhias, I '. Aliás, para qUalquer pessoa famma
da conjuntura polHica .. econõmica. brB- Nlio foi, porém, fixado _ nem o r1ZRd!l COmo ~or~aUsrno contrat'.lal 
sileira, desde a data do. investiment.o podf;ría ser _ qualquer preç~ como ramedtlcano, a distmção em causa é 
até a ~oca da venda; perdas e..sts.s sendo o justo; nem qualquer cn-térid un ·amen~a1. .... 

A<{.:al1te verIficamos; 

"Todo êslle investimento (\.;l ., 
U$ 104.496.666 &lmente produ
ZIU em 1946 rendimentos equiva .. 
lentes a US$ 5.886.000 Ou sejo., 
M%". • 

U-se, ainda: 

inerentes a3 l'iscp assumido; perdes para ,ser apurado o jus.to preço. Qua.nto à. ~aracter1stica do memo-
estas que foram e estão sendo SUPOl'M Po ta t . rando., ou seja, o .seu valor jurídico 
tad'<-lS em seus empreendimentos por . r no, do encontro e,ntre o Pre~ e lll<)raI, declara ainda o Ministro,RO-
todos OS investidores brasileiros es e5~ sld'eDte Kenn~ e o Presldente ·Oou .. berto Campos' 'w 

trangeiro.s, larre, em e,.brU de 1962, não na..sceu . 
Achamos essencial fixar êste ponto, qua.:quer compromisso que obrigasse o .:;0 mem-orlli"ldo de entendimento 

deSde já, para ·que se pos~a ana.]~ BraSIl a. contmU81' a estatiror as eID- fia0 é u1!l conh:ato doe compra; é uma 
a. convenjência da. compra por parte prêsas de serviço püNi-co; que estatJ- declaraçao de mtençções,. Nã.o consu
do govêrno brasileiro e o preço da zaSE-e t.ôàas ela.s, ou apenas as do gru- ma portanto. um ato de compra. O 
transação; anãlises estas que faremos !lo Alnforp; nem ficou resolviuo o cri- qUe faz é declarar uma intenção de 
mais adiante. tér1,:, para ser apurado O justo preço, c0.gcluir eventualmente um COn:r.ato", 

A nOSfO ter, o segunão ponto e exa- nem, muito menos. o montante ,dêste .lpag, 129). 
minar é o chamado entendimento preço para'cada caso. E, a.inda: 
Goulart-Kennedy, seu histól'ieo e Su,a..'J ASSSím., o encon,ro, em causa, não f.I ,. • 

"Conseqtientemente, ·s rf-mune' consequências. tollte a Hberde.de do atual Govêrno, O dooume!lt~ ind;ca a mtenção do 
mção do investimento tdtR] no Em 13 de maio de 1959, o Governa, para proceder, na espécie, como ·lhe govêrno BraSllell'Q de concluir um 
ano ,?e 1960 ca1u a cêrca de de dor Brizola desapropriou' 00 bens _ parwer mais conveniente para os in- C?2ltrato de compra. Ref:ete 11 inten-
4,4% • e não as arôes _ pertencentes ,.( Cia. terê$Ses nacionais.' çao, Há uma. inàicaçfio de intençãol!. 

d 'ElÁ.j.,"';..,.. f ~ • " Como é p-ublico e notório, quem, 
Assim, ela oonclu1a, a.presentando ao e l!;enel"gia C'v~~ R.ograndense, e O Govêrno está. totalmente, livre confessadamante, autorizou o Embal-
~te prOlpOSta: propôs a ação judicial competente, 'Para dEcidir o assunto, COmo bem en.. x.a.dor Itoberto Campos a rubricar O 

lm1tlndo·se, desde logo, na posse dos tender. memorando em Im ' 
-As ocunpa.nh.1a3 do GI"\lP9 de- mesmos bens, mêdiante o deDósLto Neste particular, é necessárJo ser te Deputado ~a~ n!n-t:ne~ 
pois. de"est~ ouidooOl)o áe iIo~ nrévio de ers 20 milhões, que a .. ';'m- ,dito que. se M cDnversas ba:vidaa no elos mmorts J~ b~.08. ' U 
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Assim, é de grande importância a 
opinião o.'"Iet S. Ex~ 5Ôbre a matéria., 
como ma.ndante que foi do ato pro
Ucado e como junsteo emérito que é. 

S. Ex' declarou perante a mesma. 
'Comls.são Parlanienatr de Inquérit-o.: 

"Ao COnlissão Intel'ministeri,al deu 
sua. adesão aos iêrmos de.s<;a nego
cl.ação; "... tomou, por conseguinte, 
a rêsponsa.ollida,de de fazê-lo, man
dando que se rU'bl'icásse - um mCmo
,-andum qu~. foi objeto de estu.dos na
quela ocasião e que não representa, 
eolUo já te msidC) dito diversas vê~es. 
um c:mtrato, nem um con::rato preli
minar, mas fixa wna toma.da de po
sição no cu:rSo das n~goclações. Pos
teriomente. ainda. quando o. Ministro 
da Fazenda, tive oportllll::d'ade de co
municar à direção da, AMFORu."'q, que 
o memorandum precisaria ser revisto 
!llO tocante à data prevista para con
clusão QO contrato pelo desejo do P!'e_ 
siàente ds. ·República de que o traoa
lho de tombamento ficasse concluído 
na Sua gep.eralidade antes mesmo da 
data da assinat,ura. d·1j contrato e que 
possivelmente outros pontos seriam 
ainda objeto de mOd.ificação, de acôr. 
do com instruções que oportunamente 
f;eriam dadas pelo GQV'~rno, 

Com relação ao direUo american'o, 
perguntando se "pela lei americana, 
um memorando como o que foi as
sinado, com a forma de declaração 
de intenções tem as me.smas carac_ 
terísticM e as- mesmas oonseQuências 
de um contrato na leg1slação brasi. 
leira" , 

Respondeu o em~nente Deputado: 

"Nã.o tem. Po.s.so a.ssegurar que não 
tem outra significação senão a de 
documento de intenção, que é tam
bêm Et para a nossa legislação", 

Assim, não há. dúvida alguma que 
o memorando em. causa, apenas ru_ 
bricado, e não assinado, para. bem 
'Caracterizar que se tratava de um 
mero J documento de intenção e não 
um acôróo, não obriga o Govêrno 
Brasileiro, nem legal, .nem moralmen
te. a executá-lo. 
, Aliás, o Afiilistro San Tiago Dantas 
não tinha poderes para contratar em 
nome do Govêt'no Brasileiro; nem 
para dar instruções ao nosso eminen_ 
te Embaixador em Washington, para 
contratur, em nome do nosso Govêr-
no.' .. 

E êle, realmente, não contratou: 
nem deu instruções para contrata.r, 

O 81.' Aurélio Viana _ Permite V. 
Exa um aparte? 

O SR. GOUVl!:A VIEIRA '- Pois 
não. 

O Sr. AurélÜl Viana - Li num 
jornal -. creio que no "Diário de São 
paulo" - uma noticia Que deve estar 
estarrecendo a todo o Brasil: quatro 
Ministros de Estado, Srs. Roberto 
Campos, Mario Thiooud, otávio Bu
lhões e Leitão da Cunha, e mais o 
Presidente da Eletrobrás, Sr. Mar_ 
condes Ferraz e diversos técnicos go. 
vernamentais ápre.sentaram em en
trevista cOletiva à Imprensa o ponto 
de 'vista. do OOvêrnç, en1 relação à 
compra das concessIOnárias de ser~ 
viços públicos, revelando, finalmente, 
o que temos acentuado em sucessi.
vos comentári<ls: a. compra das con
cessionárias é a. condicionante para 
a ajuda do Govêrno dos Estados Uni~ 
dos ao ,regime estabelecido pelo mo
vimento revolucionário de 31 de mar. 
ço, Infelizmente esta toi a razão 
principal para que o problema en
trasse em pauta, Quem o confe."sou 
foi o Sr. Vasco Leitão da Cunha, ao 
afirmar textualmente, "se o Brasil 
pretende ter crédito junto ao mundo 
oCidp.ntal, terá de 'honrar o compro. 
mkso firmado pelo govêrno depos
to". Ora, V. Exa, acaba de decla_ 
rar que o Govêrno deposto não fir· 
mou compromlsso nenhum. 

O SR. GOUV1!:a VIEIRA - Acabo 
de ler M decl?,rações feitas perante 
a Comissão Parlament:lr de Inquéri.. 

to da Câmara pelo Empaixador Ro· seJ.ado pela AMPORP, não vá além rui! dólares. não poderão jamais ter 
berto Campos e pelO Ex-Ministro San de quatro bilhões de cruzeir08. cobertura. tarifária, porque, não terãQi 
Thiago Dántas, atual Deputado, 'e Acho que, em face do montante i>e~ influênci'a sôbre o ativo líquido' da. 
estou aliã...; de inteiro acôrdo oom as 10 quaJ. se cogita comprar as ações de emprêsa.· 
palavras. dêles para salientar que tôdas as emprêsas do grupó AMFORP Sõbre esta importância o Govérno 
realmente não houve qualquer oon N 

- fa).a...se em perto de 1M milhões de terá de assunlir o ônus,. pai' parte do 
trato cu promessa de contrato. Hou· dólares - a importância de quatro Tesouro Na<úmal, emiti.n.do o capital 
ve apenas, nas palavras do Ministro bilhões de cruzeiros _ inferior·a 'lua· necessâ-rio' a faze ·liace a êsSe paga
San Thiago, Dantas, um est'abel~i- tro milhões de dólares _ seria bem mento, em moeda 65trangeira, ou 
menro ce bases, numa etapa de ne_ empregada pata limpar ~sa área. e subvencionar 'fi, EL'En'ROBRAS, con
gociaçã,o, . nos colocar totalmente livres de qua.:_ trariando tõda, a sua política. acei!a,. 

quer coação para receber a a.juda, que ate hoje, as ellminar ao meu ver 
O Sr. Aurélio Viana - Logo, há venhamos a, necessitar, do oovérno eliminou bem os subsidias aO trigo e 

um choque entre o pensamento d1) a,mer:cano. ao preLTóleo. 
Ministro Roberto Campos e as de-
clarações do chanceler Vasco Leitão Passamos, agora, Sr. Presidente. e. (Lendo) 

Sd"'"OCpU.nhUIO•• cPomubliOOdedc'laSrançOo"esDif"OrrimOad"se vo
er1ficar a cOn!eniên~:a,~ou t:.ão dessa "4\1 _ A, menc:o:luda compra ir:.1 .. 

v , c mpra: em n"ssa op.Ulao, nno vemos portará .. ," 
a declaração formal, textual, Ora, se !pOr que realiZá-la, 4, _ a menoionada oompm im-
não há qualquer compromisso da. 
parte do oovêrno deposto e se o cré_ Em primeiro lugar, portará na revogação de roda a leg.::;_ 

lação brasileira com relação à chama_ 
dito do Brasil ficar abalado no Ex- (Lendo) da c:áusula "ouro" voltando o govêr~ 
ta-r!or _ caso a. compra. dessas con- '1 t '! 

á " 1 .. A compro de 'Aias as sl,bs'dlG_ nQ a oonceter ar, üs -para o servlço ce.ssion rias nao ~eja cancelada - '" VJ - '"" I d I" ti . 
entã,Q, a compra não deve ser feita rias da AMFORP não perm.ti!'á SQ- púb ico basea as no va ar o lllVE:S .. 
a. Um de que o crédit,Q não seja a.ba- lucbna-r o pl"'oblem..l d:> defjcit de Umento em moeda estrangeira; 
lado. . . energia. elétrica, ainda que êste d~n- 5, - a inversão de parte, ou mesmo 

cit decorresse, exclusivamente. do fa- doJ. totalidade, do preço de. venda re-
O SR. GOUv"1l!A VIEIRA - O q'.le to das empr§sa.s de cap!tal estrangei- ccbido da Eletrobrás, em empréStIt110 

estou . afirmando é 'lue o Oovérno ro nã.o desejarem mais investir nq. à. mesma Eletrobrás, importa só e 
brasileiro não tem compromisso aI_o Brasil e () Govêmo estar impedido de sir.'lplesmente, em transfcrmar um 
gUln com o Govêrno americano quau_ 1'eaUzar O financ:a.mento necess:hio. capital de ri.'lco, aplicado c9m p.és. 
to à compra e pOde livremente dis· ou à dar tarifas razoáve:s. enQUGl1to sima rentabítdade, em um capitaI de 
cutir as suas condições e a sua as emprêsas continuarem a perten- empréstimo com ótima ren~:\bilid.atie, 
oportunidade,' cer a cap1t:.ais --estrangeiros, e não per_ Port.anto, o fato de ex:stir esta in_ 

a Sr,' Aurélio Viana _ Estou che_ mitirá solucionar o dito problema, versão, na Eletrobrás, é uma van-
gando à lll&ma. conclusão. , . porque o grupo AMFORP representa., ta~e~, p:ra a ~mfOl"p', :robl:e a si .. 

somente 10% do pot.encIal elétriCO tuc,çao, a~ualmen,e, eXIstente. 
O SR, GOUV1!:A VIEIRA - FQl_ instalad~ enqu"aJlto que o grupo Light' 6. -: q prazo de P!~rto de 40 an,)3, 

go em sabê.lo.. oIl"epresenta 56%. para: l1qu1dar a tot9. .1dad~ ,do preço, 
. med~ante pagamentos parcm:s, dUl'au-

O Sr. Aurélio Viana - '" o Go. Assim, o. Go.vêrno estaria oJ::)riga10 te todo o p3ríod-o, .sàmente altera, o. 
vêrno não está coagido. ~ comprar, também, as a']ões da. Light favor da Amforp a situação, atual_ 

O SR. GOUVEIA VIEIRA _ Ex9-- -em suas subsidiárias nas mesmas con~ mente, presente, 
tamente. dições., dispensendo cinCo vêze::; ma:s, .t'!.gora, ela· é obrigada a ter os se~:s 

o que representaria perto de US saco investimentos, no Brasil, para sempre, 
O Sr. Auréb.o Vianna - Estabele- milhões. e não durante um prazo limitado seja. 

c1doas as bases <las negociações. pode_ 2 d de 10, 20, 30 ou 40 anos. 
rão $er aceitas. ou não pelos norte- .. A compra. as ações pertencen. 
-americanos.' para Que a. América do t~ à AMFORP, importará no paga .. 
Norte reconheça. o regime atual, a menta à vista como adjuntamento de 
<.:ondição Sine qua non é a compra, receita. da. E:etrobrás. de US $10 mi
'Pelo Brasil, dessas emprésas ob$ole- lhões oU s_eJam, Cr$ 14 bilhões·, que 
tas, algumas dM qua.l.a oom conce-3- -cft!verão _seI' emitidos, importando em 
sões já por terminar :e: absttrdo e um um aumento do custo de \'ida de 2% 
verdadeiro atentado' à SQberan!a. do de acôrdo com a Teoria Qu~ntitar.1va 
Bra~íl. da Moeda, tão bem exPosta pe10 Mi-

, iI1:.stro Gouvêa de Bulhões, na CàmM3. 
O SR. GOUVEIA VIEIRA - Agro- dos Deputados, 

deço a y. Exa. o aparte, que vem 
Eti.strar bastante o meu dLscurso, 3. A mencIonada compra já im-

Como. :(1. dizendO, o Ministro San pc>rtará em um aumento de tarifa de 
ThiagO Dantas não tinha pOdêres pa_ 30%, feita Q conversão do valor do 
ra contratar, em nome do .Joverno ativo liquido em cruzeiro para dólar 
-brasileiro, nem dar instruções ao nos~ a' taxa de Cr$ _322,0(] que foi a utfIf-
SO Embaixador para faZl~-lo, S. Ex:.\. zada em 1963, ' 
mesmo reconhece que não deu tais Hoje, o dólar. no mercado livre ti
instruções, porque, nã opodia dá-~6s. nanceiro estando a Cr$ 1.400,00 o au_ 

Concluindo esta pa.rte da nossa ex- mento tarifé:r1o deverâ ir, necessà
pi\8ição, temos de cheger à evidên- ri:a.menet, para mais 120%, 
eia de que (, memorando não obriga O Sr.. Mem de Sá - No mercàdo 
ao aovêrno brasileiro a -fazer a ope- livre, a Cr' 1.4oo,00? 
raçãO atualmente cogitada pelo 00-
vêrno Csstello Branco. O SR. GOUVEIA VIEIRA - Re!i-

;r()"m-e ao mercado financeiro oficial 
Existe, ainda, outro aspecto a ana-

l:sal': é o da. questão da obrigator~e- O Sr. Mem de Sá - Pense1 que V, 
d-a-de ou não ,do Govêrno brasileiro Em se referia. ao mercado liYre. 
negociar, como foi aqUi referido; pelo O SR. GOUVEIA VIElR·A _ O Que 
l'€'I)rese-ntante do Estado da GuaM.- chamo livre é o acessível ao público 
oora. meu· dileto amigo Senador Au- em geral e não o paralelo IlcCEsivel 
rél!o Viana, em faCe da emenda Ri- ·aos afortunados, que não querem -obe~ 
{)heI).looper, e de emenda igual exis- decer às normas da nossa. legis!ação. 
tente no Sugar Act. . 

Essas duas leis proibem o auxilio 
financeiro, por lJarte do ~v~rnó g,me_ 
rlcano, a países que venham a encam
par bens d~ súditos norte-americanos, 
a partir de 19 de janeiro de 1962, IÍ! 
muito importante a data, porque, a 
-p.attir de 1962, o GoV"~rno bra.snelro 
só encampou os bens da Pern'l.m1)uco 
Tramway. 

Co-mo já. MEncionei neste meu dis
curso, os bens da .Compa.nhia E:étrica. 
de pôrto Alegre foram encampados 
"C-1U 1959, Por conseguint.e o ónico óbice a qlle ajuda americana. possa ser 
concedida ao Govêrno bntsileiro em 
face ca emenda. HickenJooper e da 
emenda Sugar Act exist,ente." na de
snpropr:ação dos bens da -Pernambu
CO T;'.nmway. O va'Or de~te.s bens 
mesmo de acôrdo com o critério- r.e-

(Mndo) 

"Se não hou.ver êste aumento tari
fário, e se a tarifa não acompanhar 
sempre e imedla.tarnente a desvalori
zação externa do cruzeiros, o Oovêr~ 
no terá. 'de entro.r pelo caminho do 
subsidIo. caminho êst.e qUe êle pró~ 
'Ptio considera desastroso Para a nos
sa economia." 

Neste particular, examinando ainda 
hoje, antes de fazer êste dl.scurso, a 
proposta que o Oovêrno brasileiro es_ 
taria propenso a aceitar, verif."'.o que 
além dos centO e trinta f cinco mi
lhões de dólares. que est.á sendo ob
jeto dêstes cálculos de tarifa, o Go
vêrno ainda pagará mais sete mi_ 
lhões ·e setecentos mil dólares e mais 
dez milhOes d-e dólares juros de mora.. 
:esses dezessete milhões e Be~t;I}S 

Qutr05.5lln, o prazo de perto de 40 
anos ooinc:de com aquêle de l'esga te 
de uma.·emissã.-o 'de debentures feiia 
pel!\- Amforp, no.s EE. UU" paro fi
nanciar as Suas empresas, no Bra.s!l: 

7. - Os juros de 6 1/2, livres t1e 
impôsto de renda importa no pa
gamento de um rendimento bruto, 
antes da dedução do imposto de Renda 
de mais de 10%, isto é, de um ren. 
dimento em dól.are.s, sem o risco in ... 
d\l5t-rial superior ao máximo rendi" 
menta que a lei admite para. o. in
vestimento no ..setor de energia elé~ 
trica. que é de 10%. 

Agora, resta, apenas, analisar a 
questão do preço, 

Fm face do encontro Kennedy'
Goulart. - e estando o go"\'érno, de 
entã.o, decidiod,c a estatisar todos liSo 
emprésas de .serviço público. êle criou 
a Comissão Nacionalização das Em~ 
prêsas' de sel."viços Públioos - .•...• 
CONESP - por decreto de 30 de maia 
de 1962. , 

A Amforp apresentou à Conesp 
uma propoSta. para venda das suas 

'ações nas SUas subsidiárias brasile1 .. 
ras e para. a cessão dos selLS crédIto. 
nas mesmas, pelo valor em dóla.res 
dos tnvest1mentcs e dos reinvestI
mentos por !3fa feitoo no Brasil, des ... 
de 1927, no toml de US$ 154,200 mi. 
lhões, sendo US$ 89,000 milhões pela. 
ações e US$ 64,400 pelos créd1ros, 

A CQnesp chegou a conclusão que 
() valor das ações e dos créditos era. 
de Cr$ 45,915 b1!hões, no 10t.l, sendo 
Cr$ 21,&78- bilhões para as ações e 
Cr$ 24,037 bilhões para os crédItos, 

Este cifra. de Cr$ 45,915 bilhões foi 
convertida. em dólares - não pela. 
Conesp que tez seus estudos SÓ em 
cruzeiros, pOr se tratar de avaUar 
patrimônio existente no BMsll - à 
taxa de US$ 322,90 por dólar. que foi 
a. ÍIlxa média do dólar, dUI'ante o 
ano de 1962, e não a taxa de Cr$ '. 
475,00 por d61ar, que era a t','{a, en
tão em vigor, - dando US$ 135 rol .. 
lhões. . 

A esta quantia - que já. i'epre. 
~enoor'ia o valor do ativo liquido de 
todas ~ exnprêsas brasi1eirM per .. 
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,'.' . 
tencentes â A..\IFORP e de todos os Bentada peia AMroRP, que o 1.nves· dando mesmo que se buscasse outra €.sforços de cada lL'1l não possam 
crécUtos de USS 7.700 milhões, quz timento em questão de capital de ris"lso!UÇãO qUe não tôsse a da supre~~ão i3olar-.se e todos tendam para um 

"já havia sídoJ considerado por oca~ co, era prà ticamente nenhum ou rle· dos alegados rama!s alltieconômicll.~. fim uniforme, para que as. fôrças 
f;lão do levantament1) do ativo l!qui~ gativo. (Lê:) ~ O Sr. Josaphat Marinho - Per.~njt.f' SOCÜI.1:P náQ se f.atiguem, e !)ara. 
do _ e que se não. tivesse .sido con_ E, é eXClU,5lVamente, por V. Exa. um 'aparte?, (Assentimento que o pri:!1dplo civilizado circu!e 
sideradQ. êle evidentemente, dimmlli_ prestar Utlli,1, colaboração ao do oriXdor) _ Diante dos fatos ~.nte- sem interrupção por todo o cor-
ria o ati,'o liquido na mesma quan- Castelo' Branco, que fazemos urn riares, de snspensão de tráfego po politco com s.-:tngue de nO.3sas 
tia. Portanto, esta quantia não p(}- apêlo a,o Exmo. Senhor Presidente ca fel'roviário, já trazido ao conheciJ~lt'n~ n.l'térias.·' 
dena, jamaioS, ser adjc~onada ao men República, para mandar reexamma:', to ãesta Case,· e dos a que VQSs3 O E~tre engenheiro, glória da téc-
dona do ativo líquido upurz"Q.o pela o assunto, em maior p):"ofundidadt Exce!ência agora se refere!, ~omo.s nica brn.<;lJeira, ja naqueje..., ides do 
CODesp, em cruzeiros. sem que êSte apêlo impOrte, forçados a concluir que o Govê'.:no século pas.::ado, c,ontempl:l..,.:a na di .. 

Agora, pelas noticia.:; pubJ.:cadus em parte. em fazer a menor não . está sendo devidamente a.s.s1.:::t.;do versificação da..:; estradas de ferro o 
toaos Os jornais, inclusive tran.:;m:ti~ pessoas que já estudaram o assunto ne. matéria. Há mesmo atos de fator perUl~.s.sivel da circulação. por 
<:toloS do exterior, pelas agências de no- . ~o entan~o! COmO se trat~ de ffill- flagrante coni.radiçãO': suprimem-$i? jgua!, de tôdas as riquem,s naciona:s. 
ticla.s, além dê.stes US$ 135 milhões, t.ena da :ns.:lnma i.m];>O~tân_cla. ,ara ramais ferroviáiio,s, e, atê estradas- de todos. o.s bens. Esta liÇáo. que 1e-
.acre~cldo dD.s 05$ 7.700 milhões, o nosso PaIS. pe~as unpIl.caçoes. lue tronco mas, ao mesmo t<>.IDpú, o G~' veria atrnvessar n. talagarça do tem-
go\'êrno aillct& irá pa.;ar o. mais ..•. têm, no ~!'asIl e n~o exte!lOr" verno ba.ixa Decreto. hã. pouco pu:)h- po. vencer o g,:l1opar dos séculos, não 
L >!': 11} milhões u título de jurOs sô- ve1ll0S motIVO para nao roo.hzann'ls ::ac'lo. determinando que os órgão.s da está sendo aprove:tada pelos ,sllCGSiÜ-
b:re o preço de venda a contat' Qa .apelo que estamos fazendo. pelas ::.- admin.lstrac.ão direta e indireta dêem ,,0.,; Governes brasileiros. . 
{hta. do ll1emomndo ctt' .22 de ab:il zo" Que y.puzermo~ nes'" nO'~iJ f 
(j 1963 I' . d: ~s, , . e. i·" l ... e ~1' prefç:rência à,.<; (;stradas de e!TO para Sr. Pres:dente, na p:Jlit.ica adQta-

e , fi·e ago::a. .SClllSO. CMlI to bem, pa mas;) o 1;ráfego e trcruporte, da e continue..d:1, com mais agre."-Slvi-
-Em pl·ime.ro'1ugar, cJmo Sêmpre O SR. PRESIDENTE; O SR. EURICO REZEt.~DE d~de, pelo MiniscF<:t Ju.arez Tá.vora. 

c<>l1s:d.eram'os exccssh'o o preço de .. ' .. ~ ';' • G) T . R.E.1r"ente. há lUn Decreto nes.5e I Vle~se uma con\,radlçao f.e.grante, d:g-
US$ 135 m1lhõt'S, em faCB dn taxa nr- \,lYogue.1a aa ama - €~1l . S. _ ..... - d 1 t ô t 
bir,râ-ría to::nüdu p3.ra a. (:onversito rios I palavra o nobre S.enador E'JrJ~,o .... e que vem provo<:ando celeúI!l:.l na as nC:,,<1s run?n aÇ es; a..l'!to 
Cr$ em US .... ,', e COmo J'amais enlen- H:>zende. , por·que· entendem várIas 9.uanto se.}""m em v .• sta que aquele 

9 de opinião que eEsa medida Ilust.re mu.tar e h0.:rrado Dêj1Uta.do 
{l.emas o ac:ré~'cJmo de US$ 7.7{)1f m:-)I O SR. viria a. enfraquecer os -transportf:s a Federal con~ec~. perfeitamente os 'Pro .. 
lhõ€s, er_dentem€nte, não poctemos : d' ic;aUva. partic'l13.r blemas naClon~us, not<idamente a vl-
c:m3ioerar justo e razoável o fl'!eç) cat'goD " t1l1 ', me .... nrec·e nio ehe- vência, as c.a!'"ências e necess!dades 
de 025 135 milhões: ma!.r;: USS 7,700 () ecre o que p-- da nO~a econom:.a regional. 
milhóe5 c, mais US$ 1ú inilhões, no gou a ser asunado .. , 
teta! de USS·152,7üO niilhões. o' Sr. Josaphút lt!ar:nho - Vo..<:sa 

Em seglrndo lugar, cOmo êst-e pre- E,rr.elência esté. mcorrend~ num 
ço de UBS .135 milhões. represe!1~a, equiv<Qco: o Decreto foi publ .:lodo 
E,.p211:::S, uma pl>rdn. de 12 por cen.t.o O SR. EURIt:;9 REZENDE - El1-
sób.re o valor em dÓ:(Ll"e3, C.e tod.ç-s 03 tã,O, !nobste.nte 05 protestos. 0. decr~~ 
inve.st.mel1to.." e reinvestimentos fei- tQ f O! publicado e tornou obngatõr:Q 
tos, no pais, de~de 1927, pero grup"o o transport,e de mer('.a.do~ias sôb~e as 
Amforp, parecen1-oS, também que ês- .~ qü3Ls 'haja incióido qualquer fll.vor 
te- preço n&o pode deb;:1~ de s('!' t!X~ oficia~, direta ou indire.tamente. P?r 
ces~ivo. pa:<i a infl'9.çáb C(I!'rQeu tOO:x> Aínda há pOUOO.3: dias. ouvimos e:{cmplo. uma. s:derurglC3 que ~ naja 
Q"o; mv~tim0nto~ fe;tos no Brtlsil, -u 1iscursos aqui proferidos pelos ol3tido do Govêrl1o Federa,l Lsençao de 
part,r de W27, em umfl percema:;em E:mínente:::: SenadElres EdUardo CatalãD imJJ'O-Stos, favorecimento para efeito 
mv~to msi·ü!. I e Aloysio de Carvalho a respeito da de importação, medida qu.alquCl· prC?-' 

D€:vellloo aumt..'lr para o fato tie qUe I pretendida .'iupressão de uma r.ra-ll- t.ecionista, t!\:'á que dG.r llrefe!'ê~CJa 
() dólar €ill 1927, quando o AMFORP {)ional estrada .de ferro exis.t-enti' no ,nos me: .. 's de transportes mantldos 
cmneqcu a inve.stlI no Brasil ' E.stado .:ia Bahlll. mais. premSllnlE'?k pelo G~>l"~rno Federal, para e.scoa .. 
o:to ~!"uzeiros e- hOje em dia eS'.J3 na reglãQ geo-e~onOm:ca de ~heus. menta da sua produção. 
um m:1 e ql13.Lrocrutos cruzeirOf (L-1) . Agora. recebI a no~fCla - e isto se Recolho o aparte do eminente ~e-

Neste part!culaI, t: inte:e..<;'s2n!f ,a~ deu h01e l?ela _ '1'lanha ::- de que pr~- J02apha.t Marinho e a c()nflr-
lien!(Jr qne c preço pJti!do pr>la Am- tende a dlreGao, da ~ede FerrovdtT.:a de que o decreto foi PUl)]j~3-
forp, para a . venda do seu patj'Jmô- Federa!. S.~. ca.nahzar sua. !Ut.~o aparent.e int.enção do Gov.e;-
nm, no Br~sit," sempre f o' ca!cl:Jado predatona sob:e o Estado do Espfn.{l de rever fi poIfticn de supreSSBQ 
_ desCle fi: p~ime-.r9 proposta, po"'.' Santo. rama:s antieconÔmicos, IA ,9:ega-
e~.1. upl'€sent.ada - com bnse no~ :n- Se eS-Sa decisão fôr concreti;~lda, funda..."11ental da enadicação dês-
vescimenro,: e no;: re~nvesiimel1:o(l por poderemo,~ ,.flnnar com protesto, re- ra.ma~s antieconõmico,s é 3: ausên_ 
ela. :enlizlldos em dó!,gr€s. volta c mágoa Que ma1s da '~m~lode de transporte reguJar c nere~c 

E t J ~ das na.rlllela.<' .de aço da Leo'lV">lclina de carg8,s pesados, .~ . . ~ m elcelro ugar par€(~e-nos, y~U- '" t''' No relatório da reumao rlp. Dlre"o~ 
Co ace.táv<;,l que' II pntrimôllJo liqu:'do que pel'("()J'rem () Estado do Espirlto t"€S de ferrovias, que tenh? em mãos 
da Amfo!'p, no Brasil, em 1964, tenha santo será. dest.rufda ::-:rodicada· e técnicos sugerem ti medIda. c;e qUe 
ex:H.amente, ú me~rno valor em ióla· suprimid~. .. dê. noticia o apa.rte do em mente 
res ql1e êle tinha em abri] G:e 'I963 Tl'ata-se da supres."lã<> de 146 q:lÍlô- Senador pelo E5tado da' Bahia. 
isto é que &eja 11m patrimónic de meLros daquela ferrovia. DO lneu Es.ta~ Rr. Presidente. o Govêrno poderá 
va;úr e<:tático. quando nO Brasil ',0- do, no trecho que liga Cachoeiro do co~cil:e.r. confo:tar. tranqüilizar as 
dos 0<; vnlôrc1" "'rn TrJoedn e.r;:túvel se It..'lpemirim a Dores do" Rlo I'rêto popUlações. em o::ujas reglõel' se Bn-
alteram cOl1sicterrx:e:mente em v,r- , t t ã d contram e···.s ra.m"is. t,Qm a segu-

I 9.té ha nouco empo e.s.aç o ~ fi. .,.,. .... tude ca inflação e da legisla~ã, ís- rança de que'o levantamento dos .trL por ser precisamente o ponto de 
cal. ,. interces.::áo do . TEStado do Esp1rfta lhos só se operarão quando estIver 

.l:!.:ndentemcn!e, não c o n h e c e n santo com o de Minas Gerais. :mp:antada a rodo\'ia 'Pavtmenta~e. 
como aindo nâo cÓnhc:..emos,. ()S (fj.l- Se tal medida {ôr posiMvada Cl.~::lt.- no percurso onde incidir a .supres.:-ao . 
Cü,Os feito.~ pelo atUa! govêrnQ para parecerão as estações de '\!torro Foi. um compromls.:o de honra. assU-
ch2'gar, f'xacamente 'à mesmo. ,~lfr3 Grande, Coutinho, São .João da Mata pe1n administ.r9.~ão federal nas-
d S 'Jh' t que não for eumprJdo, peI('I ,!1e-e US 135 rm oe.'; p para :"J"e a,r. pncotuba Cristal. Jerônimo MonteirÇl, no meu Estado Lá., foi suprimi. 
Pa"4. ar. t(l,mbém n.~ dua, outra'" Q1l3n· R'·v. 'leoro Colln" Guaçll1 -'a', ti ' 

" .""l.".., ." ~ , Le'(lipold1na. o ramal Cou na()_ 
tia.., de· US.S 7,700 milhões e Ufl.S ]0 Romfto, Pim.entel e Dôre:; do Rio numa. !'xtensão de vint.e e 
milhões n3f U"lg podemos m:m:fe c t:1!", Prêt.o - repito, a.ntIga divi.':lIl - num . povo da· re!!ião 
sôbre êste.s cákf ~ry,i. percurso, como disse, de 146 quilômc-· ferroviár'o 

Mas pelos mota'o:; que acaM.mes tros, Que me pa.rece ser a maior t.raD:=;O:"Jr-
õe exp'v lulgamo'" muíto dificÍl. po~ extensão ferroviária que se enl"'{ntra a U-
der ser rons'derado um preço .1".':!O nos planos de ~upressão 10 Uc,,~rno não 
aauélp. I,jU;: cs iornais estão mencio- Federal: pa~ 
ncindo. Assim, se' êsse propósito ofic~a:. em oon-

Pr· ,·ncipa.llnonte 1."'nu"S cuja concretizaçâo está programada <lições. regulares de trâfego. t~t.o é. 
• <.O se. •. '.. em ainda """'ra o corrente ano, n'uo fôr com capacidade para substituir o rR-

consideração cue, de acõrdc rom A 1-'..... .1 "m'd A p m s d ~ub~ . ,. cont,·."o p'lo bOln"eMo das "O"""',, ln SUp~l 1 O. . ro e.sa fi '.-doutrma € a JurlslJTuJênc a 1.111 ~r'{)a~ - - '" U-'" i "".l. t·t· . o d f ~,4 . autoridades. o 'I!'~pírito Santo ;erá a ,1' mr Os ramaIS p r f(J ovas /-,,,. '\-nas. o' preça jUf"to p:Jr ocas ãn ,e ':(np ~ ment.ada", não estã tendo nenhnma 
de:::apiopriaçáo não é aqUi,:f' (lU8 (> sua economía fortemente abalada ., reperêus..c;áo. não está reanrondo a 
Estado ganh.) ,!lO deJaprou·jar. t1;I1~ com todos os aspect~ e caracteristJ~ ~omDer..sação nem a segurança de.s~
aquela importância que n d""a!):'l)rda. cas prefaJimentares.· Trata-se de !adas . 
d:J perde por oc;:l~jão rI'l d"~i!n,'on~in.- medida odiosa e que. DOr ser CdioO,ia. 
ção, Por· comegüinte, é . v'hl na ao lado da investida contra 'Jutros O ilustre engenheiro Cristia'no Be_ 
apuracão dê.~~e pl'eço. 3. r~n~"l-,;J:d'l.· l' a m a i s chamados antieconômi;;Qs, l1edit.o OtonL qqnndo foi inal1cz:urüeb 
de que I) investimento t.inh1 n'l I~~a- levou o próprio Govêmo anterior. o .pr:melro trecho d,') Rh.t!ga Est"",oa 
sH~o em que o Govêrno 1'3.;ol~'el1 d.~- atendendo ~lOS apeles das autoridadc~' d~ Ferro Do.m Pedro II, L..<;'3o {'m 1858. 
s::mroprJBr fll1 corou·rar·. e das p'opulal;ões das regiões inte- dl.tse o segUlnte: 

Ora. S?I1hore." ~,~nadoreg, 1á verif1_ re.r;:sadM, fl reCua,r e determinar uma "Subol"dinem·se todos os ]:)::o,ie-
c!.unoo, pela primeira pr<Y.103ta e.pre~ revisão naaueles estudb6, recame!}· ~ ao plano geral, D8J"a. que 00 

o eminente Sr. Juarez Té,vora, ao 
empo~àr~~e no Ministério da V!açi1o. 
deu entrev1,sta à ifnpreuse, dizendo que 
os serv~ços indu.~triaís do,;; Correios e 
Telégrafo.'> eram deficitários. mas não 
propôs supi:e&;,ão de agências post.afs, 
não recomendou a slJDressão de 'agt'!n ... 
cias telegráficas. ProclU"ou ou tro 
meio, a.dotando a racionalização da
queles serviços para lhes elar mais te
nacidade, até aumento de tarifas pos_ 
tais tclegráfíca.s, que COnle;ou a vi .. 
gir desde hoje: 

Por que então S. Exa. está. a con .. 
,sjderor, oom relação ao l)epartame.." .. 
to de COrre!o.c; e Telégrafo.s, medida 
,ele SObreviV'~ncia e de runpliaçáo e, 
com relação às nossas ferrovias, eu ... 
cara simploriamente a medida da su .. 
pressão? 

E.stamo.s, 
em que o 
mais oo.ro 
rodov!ário 
teso 

81'. PreSidente, num Paq 
transporte marit.imo é O 

do mundo, e o transporte 
iin:póc tarifas escorchan .. 

A Estre.cta de ferro é ainda o m~ia 
menos caJ:o, mais seguro e perene de 
tranSportes. 

O S17. Lobão da Silveira - Permita 
Vossa EXcelência um apo.rte? 

O SR, EVRICO RSZENDE - Com 
prazer. 

Ô Sr, l..obã.o da "S1.lvelra - Estou 
B.companhImdo com intel'ês.se a ex
posição que Vossa ExGe~êDda faz a 
propósito da supressão· c..e uma Es" 
trada de, Fzno no .seu Es.a·'lQ. Junto 
minha voz ,à de Vossa EXcelência para. 
protestar contfa o fechamento da EJI... 
trada de Ferro de Bragança. uma das 
mais antigas do Pais, cUjo dejicit é 
insignificante, mas que Os té<;n1oos 
julgà:ram devia ser suprimida. Dian .. 
te, porém d:::s protestos gerais. resol' 
veram que a ferrovia deveria conti
nuar apenas para o tranipo' te de 
carga. pa~sa.geiro3 não. Ist./) repre
senta um colapso tre.mendo em região 
onde habitam se:senta por cen'o da 
popu'aç§o do me~; Estad'o. 

O SR. EURICO REZENDE 
Agmaeço o .aparte de Vossa Exce· 
lência, que se inSpira. na ángúatia do 
povc da: ""a região. 

Tenho i:!m mã'OS, como dt~se, o rela .. 
tôr"io da reunião dos Diretol'€s das 
ferrovias que integram a Rêje Per .. 
rcviária NacionaL Todos 0..<; Est.ados 
oom exceção do de Minas Gerai" se .. 
tão a.tingidos pela ação relataria do 
Ministério, da Viação. 

Isto é mais lamenlável ainda Se· 
nhoT Senador Lobão da Silveira. 
qu"ndo' e,~.s3S medidas, OUe tinham si .. 
d,.'} jhten~a"'a, no Govêrno ant,mor. 
está!) -sendo executadas agora COIn:' 
tanta agressividade, pOir UM ~ 

o 
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tado Federal que devia. ter maJa sen
sibilidade para. compreender o sofri
mento. 84 aflições ·e as necessidades 
do nosso pcvoJ, ela. nossa. terra., da 
no.:sa gente. 

8-e nã.o tomarmos medida. - e a. 
omissão, nesse terren-o, seria uma co· 
vardia. parlamentar nacional _ o Mi .. 
nistro Juaa-ez Távora irá arranca.r, 
como disse aqUi, os intestinos ferro
viários do Pais. 

E o critério, senhor Presidente, pa ... 
'ra se considerar a figura. antieconO· 
mica dêsses l'amais não é wn critériO 
setoriaL oa técnicos estuelaram. por 
exempio, a situação ela Estrada de 
Ferro lIeopoldina de um modo geral 
e -yarificaram um deficit, deficit êsse 
em cê-roa de oitenta por cento acar .. 
retando pela. demagogia. Balaria! dO 
Govêrno pa.ssado. EntãJO, para se au
pritnirt para Se aliviar êsse deficit, os 
técnieos vI.<> et!COlhei nos Estados • 
n... regiõea de menor influência po
Iltica os ramais a serem sUJlrlmidos, 

A região. - Senhor Presidente, com .. 
preendida. entre cachoeira de !tape .. 
mirim • Dor.. do Rio Pr6to Ó uma 
das mais rúl ... do meu -o e .. suo 
pr .... ão _ 14G qulJÔlIletr08 d. 
t.errovia irá causar o estrangulamen .. 
to, quo pode aor letal, da economi. 
meridional da Esplrlto santo. 

Tenho dúvidas SÔbre se êS.. ramal 
transversal <1&" Leopoldina. é antie:::o-
nômico. 

Tem"" Senhor Presidente. C.ehoei
ro do ltapemlrim. que é o maior cen .. 
tro lndustl'i8.l do meu Eetado. Lá 
existe uma ft\brioa. de cimento que 
está com a produç-ão diária de 12.000 

• saeM, 
O Govêrno euce.rava. a. produção- c1~ 

mente ira. de Cachoeira do Itapemirint 
com tanto otimismo - o Govérno 
passado, n§.o é O Govêrl1o da Revo-
Jução - que desejava me.smG COlabo" 
rar com o movj,)nellto econômico do 
sul do meu Estado. Neste sentido re .. 
solveu fazer uma liga,ção, uma estra .. 
da. de aceSSO da LeoPúldina COIU a 
Fábrica de Cimento Oure. Branco, 
isto é, com ltabira. Agro-Industrial, 
em Monte Lihano," num percurso de 
4 Ian. 

O 'Go\'êrno passado. dando mostras 
de interêsSe para com aquêle melho .. 
l'a.mento, já desapropriou as terras 
corespondentes à concorrêne1a. para. 
a construção da obra. Mas a.s me .. 
didM executórias foram suspEn.sas em 
virtude do movimento revolucio11ârio 
d·e 31 de março dêSte ano. 

Além· da. produção de cimento te .. 
mos a produção cafeeira. Cachoeiro 
de Itapemlrim é uma. espécie de en
treposto e de empório para onde con .. 

-verge tôda a produçã,o básica do sul 
do :E:st.ado, e grande parte dessa. pl'o
duçAo escoa-se por intermédIo da. Es.
trada de Ferro Leopoldlna. 

O Govêrno passado reaJizou, tam· 
bém, estudos para· aexplorção do 
manganês da. zona de Guaçul. onde 
passa êsse alega.do ramal antleconO .. 
mIco. e chegamos mesmo a· ter enten
dimentos oom a. M1!;são Bra.sil~Esta .. 
'dos Unidos afim de R-proveltarmos 
aquela potencialldde fabulo5a de 
mnng-enês existente no Muntciplo de 
Guaçuf, ou 'mais precisamente, no lu
ga.r chamado São Rúmão, 

Além do ma.is. cachoeira de !tape .. 
mirim, castelo e terras adjacentes 
J)Q-ssuem enormes jazIda.,s de mármo .. 
re. SaIba V, E"KR" 81'. Presidente, e 
srublUll V. Exas. 8rs, Senadores. que 
todo o mármore que reveste Q prédIo 
do Oongresso Nactonal veio do EspS. .. 
ritQ Santo. transportado ora em ca. .. 
minhões. ora. pela Estrada de Ferro 
Leopoldina., dando, mais -uma vez, a 
demon.stração eloqUente de que Ca
choeh'D do ltapemlrlm é um Muni .. 
cíp10 de indóstna forte, de indú~tria 
perene, e que desempenha. uma. fun
çl.<> propulsora. .0 lado iI... paralelas 
M E'l.tradll. de Perro Leo\>Oldtna, t=:o
bre tM" " ecoooml<> merldional do llIi»It!to _. 

Há, a_inda, 8l". Presidente - e com 
êsse objetivo têm sido inch.údas Vê~'
bas no orçamento da união - a pro
jetada. construção do pôr"to do Ita
pem1rim. que desempenhará função 
1mportante, não apenas na economia. 
do Espirito Sânto, roGoS na própria eco
nomia brasileira, pela estimulo aus
picioso que acarretará na. produção 

hOnleJlB. ro desaTmara porque pre- COMPARECEM MAIS OS e~ 
tendia. viver num mUlldo lIvre e de . SENADOnSn --
paz. Eu,' que .sempre vivi s-:lnhando 
~m - tquêle mundo. Romain Roland José Guiomard. 
pInta. imbuído da. filosofia daque!e Arthur Virgílio. 
grand.a pacifista, e não podia COln- Des1rê Guarany. 
preendel' o aforismol de que !tomo ií.O_ Seba.stiã-o Arch.ar. 
mina lupus, .senti \l.ln choque tra.. "Joaquhu Parenie. 
mendo ao ver Que a hum::!D!dz:.de ca.- Sigefredo Pacheco. 

das nossas div1Sas. 
ora, Sr. Pl'e.sidente, o Espírito S;:ln

to está a braços com duas crises ed
gastulantes. violentíssima'li-: a. primei
ra é a da energia elét.rica. cuja oro
dução não representa. 8% das néces
sidades atua!s do Estado, e dentro de 
cUjo panorama os capixabas- têm um 
orgulhi:> maldito de poder dizer que, 
lá. existe o quilowatt-hora mais caro 
do mundo, de vez que o quilowa,tt .. 
hora. para fin.s industriais, é cobrado 
na. base de 56 cruzeiros, e. pare. f1n.s 
residenclais, à base de 64 cruzeirQS. 
Essa., u.ma. desgraça existenre no meu 
Estado e que está a. desafia.r. há. mui
to8 ~os, o pa trlotismo, o espfri to &S~ 
si.sten.ctal do Govêrno Federal, 

rrunhava para a própria destruiçüo. José Bezerra. 
Geralmente. e a. hiztória :lOS e:poa- Cortez Pereira. 

ta, todos OS regimes de fôrça lôdas Argemiro de FigueiredO. l 
as ditaduras desembocam sempre no João Agripino. 
despenhadEiro. das guel'r~s, 1n~ernns Oylton costa 
Ou externas. Dai PD1' que no dia de Aarão flteinbruch. 
hOjt3 q?-ero concla~ar as consci~ncias MeUo Braga. 
bra.slIelru para que, sem provocações, Renato Süva. ,..... .130. 
mas dentro de uma conduta. equill.. O SR. PRESIDE~TE~ 
brada., n06 oponhaJl1OS todos a. qual· 
quer procedimento que teve êste Pa13 (Nogueira d4 G«nt4) Sôbre a lIHISa 
to pelourinllo de UUla ditaJura. telegrn.ma em que o nobre Senador 
. O bre.s11eirQ _ já o dh.!le, e con- Júl~o Leite formule.. pedido de 1101ll

fll'Illam as próprias pa1U.'Ill'U do emi- ça. Será. lido pelo. Sr. 19 Secret4.Plo. 
nen~-e Presidente da RepÚb.bca - E' lldG O se-guint& 

A outra. desglllÇa. foi A medlãa re
centemente adotada. pelo Instit.uto 
BrasUeiro <\o café,. proibindo a .x
ponaçl.<> do café tiPo 7 • 8, pelo Pôr_ 

brasIleiro não tem vocaçã.o para 
ver oab regime de ditadura, C5E'g' ;~~I Requerimento n' 343. da 1 IIM_ povo afável, amigo, ql.lle qu~r --
o canvIvJo da sua. tamiliu o 
dos seua amigos. Oa regures 

to de Vitória. 
Ora, 70% da r!que'l4lo pública do nos .. 

SO Esta.do se 8S&enta no Impôsto de: 
Vendas e Con.signações t, dentro des._ 
se quantJta.tlvo,· So liderança -6 s.us
tent.aela pejo nosso prlncipa.l produt<>, 
o ooté, & 16., o tipo 7 e 8 oorresponde, 
na-da menos, a 80 % da nossa produ
ção, . 

ta Y101entam sua_ consciêll~kl, 
purcertl,m sua. tre.dlçáQ ti põem em pa-
rigo o pl'ópria futuro da Nação 'que 
Cabral desvendou no ~ontlncnte .me--

Agora, pretende o Govêrno Fed-eral 
liqUidar com o nosso EstadQ, ~uprl-

mindo 146 quilómetroo da. Estrada de ~~].~~~~:~~~~~~~[~~ F-erro Feopoldina I \ tos 
ltste Ministro da Viação está sendQ vida 

<lIgoz para· & noo", economia interio- Não 
l'ana. Ê preciso que se lavre o pro- fôrça, 
testo mais veemente, sob pena de con.. telitário, quer 
s:derarm0/3. o 8r. Juarez Távol'a um da. esquerda. 
homem pubU~o completamente em de~ Se a guerra de 1939 destrai.u o r~ 
5USO. incapaz de compreender as an.. gime hitleriSta. G regime nlpa-nazi
glÍstrias, 00 sofrJmento.s daa regiões' fO.-cista.. nós, hoje, temos em nos
da int~r[Or do P0.Í8. se. frente também, outros regimes tO-

talitários que preten&!m desconnecer 
Sr. Presid€nte, lanço meu prot~,)to a. peS60a. CO)I1o criatura de Deus e 

contra 8,- política. predatória do 1!in~s- torná-la ape-nas uma coisa :lO IrllWdo 
tro da Vi.a.çã.o e Obras Públicas e com e ao arbítrio do próprio Estado, 

Requerimento n9 344, de 1964 
as credenciais de representante do Se DÓs queremos a. liberdade 5-e 
'Povo, que comb;teu os desmandos, a respeitamos a pw.soa humHl.a e que .. 
corrupção e a demagogia do Govêr- remos viver a nossa vida como ?aÍ5 
no passado, com Os titU~03 de quem independente, não podemos concordar 
sempre perfilhou a. -sUa solldarieda.de que de qualquer maneira se ~nv~rede 
a.o· GOWrno Revolucionário, ·dirijo por um regime em que a. pesaOa hu
apêlo ao eminente: Presidente Castell0 mana é colocada. em plano secunrá· 
Brane? para qUe impeça est.a. aç10 rio. enl que as liberdades fundamen
eorrosl"va., esta ação letal esta ação tais, aoS liberdades a,bso-Iut-as supra.
e.st.ranguledora contra. a. iá dcpau1)-a.. estatais são desconhecidas, ~Uo du
rada economia do Est.ado dó Espírito respeitadas, porque assim, etanros 
Santo. (MUito bem! Muito bem! Pal- concorrendo para. que, maÍlS fa.:'ie ou 
mas) • mais cedo. a humanidade rep03a. lu- I 'iiilJii[;i~~[i!il 
.0 SR. PKESIDE:\fTE: f.ra convulsão. de p-roporç.ões imp!'~Yl- I': 

':rum a palavra o llDhr-c
Edmundo Levi. 

O SR. ED~lVNDO LEVY; 

I;!veLs, de que resultarâ, de carta, a f~~~~};~ 
S'"!n3.d.G~' própria destruição da. espécie hum!l-

na·, ' 
Sr, Prcsidente SfIS, Sel1ador~, evo

cando a. tragédia que .se desenca.-
Sr. Presidente, 51'6. Sen:;,dotes, há deou a. 1Çl de setembr ode W39, <luero 

vinte e cinco anos, no dia de hoje, o I render a minha homem:gem aos ml
mundo mergulhaY3 num mar de san- ,lhôes de sêre.s humanos, especial
gue, sob a i.s.<;piração e o cOlUando mente a·06 bra$iIeiros, que dera.m 
de wn homem que encarnava toda a sua., vicIes para gue o pe!ldã(\ dll. li
prepotência, todo o regime .de fôrça. berdr,de nã1l de5aparecrsse (ta. face 
que as côn.sciências democráticas ·da telTa.. E, assim, aqUi, nós. brasi
sempre repudiaram. A guerra. que en- lelros de todos Os quadrantes, reajlt
envolveu todo o mundo, foi, e:n ver- mos sempl'e tôda vez que a~u';m, pa! 
dade, a re.sult.ante de uma política om.Ls8ão ou çor eção, pretenda des
de acomodamento. a.nte \\!) lnvesti- truir 6. liberdade, para fmplan~.ar um 

-dero...<:-o que pareCiam. diSpor de tôda sonaHdade, que ~.vi1te a PeLlOa. h1L"'lHt~ 
G fôrça, de todo o poder destrutivo d~ na, tráhsforme·a numa COis'l, em vez 
que a humanidade se pudesse valer. do ser respeitável, crirado à ,mt\"tem e 
Por certo,. se tiveEse ha.vido reslstên" à semelhança de Deus. crpaz d~ di~ I 
das daquele-s que pf:l'echrn todo-jJo~ regime de fôrça. que aniqUile b per"li~~I~~~~~~~~~~~~ 
ela dos homens responsá.veis pelos reitos e de obrigaçõ~s de ·vmfrulr os 
destinos das grandes Nações, (t 1m.. PeM que n: terra dadi\'osa :'lfe::ece a.os Secretá:rio vs..i pl'octmeF"'" 

que 6.Q manidade não teria mergtú'hado em seus habita-nte.s, . de requerimento 
tão hc-rrenda hecatombe. senhol' Presidente Srs, Senadores, acha sôbre a mesa. 

No dia de hOJe, há vjnte e cinco nesta evncação, a minha '1 )tll-cnagem I) SR, AUR:tLIO "rASA; 
num. p!!.Goo.:~A eu pe-}o Largo da Lapa, a. todoo os que lutarum pela. liberds. .. 
no RIo, onde os postes ostentavam os de 6 t\- minha ooncltlmaça.o para que sr, Presidente, peço Q. palavra. ph 
Jornais, declarando, propaganda. a.o jamais traquej<emos na detc.'lá dM 11- la ordem, 
mundo que a. guerra haVia c·Ortlf'çado. berda.des humanas e da libeI·da<1e dru. O SR. PRESlbEN'l'E: 
A Alenla.nha jnv2d1ra t\ p~uen,l, Po.. n9.ÇÕe9. umM .pe1'llnte M O':.\kM. 
!Mia que, oontlante na Pro"' ..... dOI! (Mott.; _I ... ufto bmnf). 
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"O presidente da Repl1bllca po
deri~ enviar ao Congresso Nacio
nal projet-os de lei sôbre qualquer 
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matéria, Os quais deverão ~er Fui o autor de um pareéer sõ,bre os 
apreciados dentro de trinta (30) dois projetos·, parecer ês~ R,prova<lo 
dia~:; a c·ontar do seu receblmen- na com1ssr.o a que perténç9.- Os'" dois 

~'1:t~iri~~~fE:ã~ to na Câmara dos Deputados. e projetos:, aprovadOS niuü Su6stjfuti~ para ·0 de Igual prazo no Sena.do. Federal; 1/0. enoontram-se, creio, na Comissã.o 
, e gc.star:a des.s,J. ca.!'(, ·contrário, serão tidos como d P' -

r di
' . e ma~ças. . 

• P6. a rlmlr apr{lvados." . 
são minhas apenas, I :~~~~~~ O Sr. W'O.lfredo Gurga~ '- P.ermite 

flue fique cOlnpI'êta.memte c!aro êste Embora a redação do art. 49 po!sa V. EX~ um a.parte? (A5Sentimento -do 
F_SfiuntO, para evitarmos, a.manhA. co- suscitar controvérsias na sua inter- orador) - .Dêsejo esclarecer que,. na. 
rnentários desdoul'OSOS à ·CO!ldU~ do ea; pretação, o que se percebe, desde log·:), semana passada, fi ComiSsão-.de Baú ... 
Sen~do. Se podem, ser convocadoo, Como vê V. Ex~, Sr. Presidente, o é que êl-e não fixa.- o prazo máximo de se manifestou sôbre o projeto, Reei .. 

_ Dão hayel'á dúvida: alguma. projeto, na Câmara, ficou mais de para a tramitação do projeto, mas tando o substitutivo apresentado por 
sessenta dias, e chega 80 Senado em prazo .máXimo para cada Casa do V. Exl!o, . -

O SR. PRESIDENTE: data de 28 de agôsto. Congre;sso: trinta dias para Câma-
(Nôgti.ei-ra da Gama) _ O nobre Desejo saber de V. Ex~. Sr: Pres! .. ra e trinta dias para o Se:p.ado. O SR. AURÉlLIO ·VIANA - O no ... 

B ruul éll dente, .se _quàndo a projeto chegar bre' Senador Walft€do~ GUrgel acaba. 
e ar Aur o ViaiIla. levantou ques- clã. Câmara dos DePutadOs com prazo Se esta interpretação prevalecer, a de qu~ o anexado 

- tãQ de ordem 6traV~ da qua) dese- excedido na u ,- C .. Câmara dos Deputados terá, u1trap>s-lffig~:~~~~~~~;~~~;:~~~;~~~ l a, saber se ' p~'lv.í a con"oc.ção . q e.1.Q, asa e. c.()nsequen .. v ~ • temente j' ° Pre5'd"nte da h_pU' b'·c'" sado d,~' seu, prazo, e o senado di....nõe cio.! suplentes faltando menos de 95 . ~. , ,"" ~.1 <lo --.t-< di té' S . oom a faculdade de promulgá-la. e ainda -d·os tr~nta dia'" que lhe são as-
as para o rmtno da e.ssão legls~ transfor.má-Io. em lei, .se deve o Se. segurados pelo art. ~9. . 

lativa. ., nado receb€1" essa -proposi!;ão paxa. Não há 'um teto 'máximo que orbri-
O Regimento Interno do Senado é apreciá-la nesta Casa. gue o 'Senado a tom.ar oonhécimento 

explícito sObre o assunto,· no Pará- A' oub-,a Casa dispõe de trinta· dias do prcjeto; êle tem trinta dias aS3e-
gr.afo (mico .do seu Artigo 15, ;~ ver- da leitura. até a aprovação, final da gurados pelo art. 49. 
bIS: , Dla,té-ria, e.o senado 'dispõe de "idên. 

. uf.lão ha.veri. convooaçfl.o de EU- tlcÕ prazo. Pelo Ato Institucional.se Devoiver o projeto que já cheia ao 
_ plentie 'se, ao ser concedida a li- qualqu€r das duas Casas exceder êsse penado com o prazo da Câmal'a su

coo.ça. faltarem noventa dies, ou piaoo, o Presidente da. República pode pera do, seria uma providência talvez 
menas, para o término da -~essão promuJ.ga,r:.. proposição. tendo-a como não justificado por parte da Mesa do 
legislativa". ' , aprovada. Câmara. dos. DeputadoS. Senadü, de vez que êste tem o seu 

Os. suplentes que foram conveOcados neste refiro, náo prazo isoladamente atribu1do para 
Ila._'se.ssão de hoje, pela Mesa.: em mais sessenta. tramitação autônoma' d'a matéria. . 
substituição. aos Srs. SenadorES Jú- Como se vê, o assunto não· ê !íqui:o 
110, Leite e Arthur VirgiUo, que en- do; na' sua interpretação, mas, tatu-
tra,ram em gOZO de licença, estão, as- bêm não é de· molde a levar a -Mesa, 
sim, dentro da eXigência do Pa.I:ágra- .8 aceitar, sem maior exame, a questão 
to Ilnico do Artigo 45" atendend.o e de ordem levantada pelo nobre Sena-
que faltam, -mais de noventa· diss. a dor João Agripino, no _sentido de de-

Pede ó Senador Nelson, Maculan 
Justamente isto: 

pã,rtir. d,e hoje. a.té o dia. 10 de que VOlver. sumàriamente. projetos à CA-
bro, para o término àa. SeSGó.o u,g"'-llqP!oJ':" po-- mara sempre que venham de IA. com em sã consciência 
lat.1va em curso. . os trinta dia..s- ult,rapassados; ou faz.er 1~~~l~íi~;Ju~~~ a favor dêsse reque~. 

•-::::1~:;'~~dle~t.. j:~-i~~~:~!:~,~~::;;ft~~~' uma comunicação, neste sentido, ao ser que seja regime» ... . 'SObre 8.. mesa re.;J.ue':'lmento Poder Executivo, que teve a iniciativa do projeto na 'Ordem 
va~ ser l1do, pelo \9 secretârio da propas' ~ o do Dia para ser discutida. e votada 8. 

->- ~ l~a '. . _ _' f parte desavexada.. (Muito bem). 
, E lido :0 .seguinte Em tais ,con-dições a' Mesa tem como 

não o fêz melhor, como mais serr""a orie-Dt~ .... IiO O SR. PRESIDENTE: 
n9 en .- -. I 0- ~ , m os cerw qu ouv r a Comis.são de Constituição e (Nogueira da Gama.) - O nobre Se .. 

momento em que Justiça do Senado, Nes:e sentido é a. nador Aurélio Viana, pedindo a pala ... 
8na~isa.nd-O, apre .. decisão que ora adoto. vra. pare encaminhar a. votação n~, 
Então, poder--se-â A·h t verdade suscitou uma questa-o de' or~ . 

r ,o=noab,'],'d.d foi do c am-se presen es 37 Srs. se, na .. 
...... .I-'~, .,. e dores, dem que 6. Mesa considera procedente . 

. O projeto de Lei do Senado n9· 43 
de 1963; ao' ser formulado o requeri .. ' 
mento ora. $ubmetido à votação,- en .. 
cop.trava;..se na: ComlSsão de saúde. . 

Oomo questão de -ordem suhmeto a 

S
etE,inlbr<í/ V. Ex" o prob~ema, e indago- se não' 

cabé" t\ Mesa dó S-enado devolver à 
CãlIlara .JS projetos" desde que esta 
tenlia absorvido _ prazo -maIor do que 

de que dispõe, com 8' comunIcação 
que, 'l.ecorridos mais çe trtnta dias, 

tr~nsformam automàtice.mente 
"'iF-l.~:..'i·'d~~fE de lei, por ato do senhor 

'ó~jjllil~~~ ~~ da ltepúbIlea; ou se.s fi. :u Mesa continuará. a. distribuir os pro·. 
.jetos oriundos da' Câmara com o risco
de ver o Sena-do surpreendido COm a. 

promulgação, por falta de deci~ 
PaiM-se à leg;i~lativa. - - . 
ti ORnE:\.1 DG DIA essa a. questão de ordem que-
O S~, JOÃO AGRIPINO: I d,,,,.j'ava submeter a V, Ex>, aguar-

decisão Rara. decidir da 
~r. Presidf:l1tP.,. p'ela_ ordem". I :l~,~~&~!~~ ;dO projetO na. ~Comissão 
'O SR. PRESIDENTE: do ~e-cUt1vo, da qual EOU • 

~Muito bem).. -
_ (l'[OUueira d.a Gama) _ Tem a pa~ 

. lavre. '0 Sr. Sem:dor -João Agroino. <' -, . , 

Pru:sa-se à 

ORDEM 
Antes da tramitação do requerbnen .. 

to, aquela Comissão pronunc:ou-se -sô .. 
bre 'a. ~ mai-éria, emitindo paI'_ecer. 

"",_""_I.;A;;tualmente o projeto já se encontra. 
Comi:;;são de Finanças. . . 

Assim, a· tramitaçã·o regimental que· 
matéria deve receber está sendo de. .. 

Em tais condições no Ar_ 
324· do Inter .. 

324: 

o requeri~ 
Nelson Ma-

, _ "Será cons:derada, __ pr~judicada 
matéria dependente de deliberação 
"do SenaUp:' . 

tunid~àe; .' ~~~~~~~~~~~~~~~1-' a) -- por haver perido a opor-

. A" discussão do reqúelimento: foi en-' 
çerrHda na sessão ant,erjor. 

,Ê': ex·atainent~ ,0, c'aso. Desde que 
a ,tramit.ação já - se' operou; ,embOra., 
com atrMo não, há mais fundamen .. -. 
to básiCO para que'o requerimento'se .. 

subme"tidQ à delibera'ção da Casa. E!n ~votação o requerimento. 
,o SR, AURELIO VIANA: 

Sr _ Presiqente, peço a palavra, paÍ-a 

~~~~i~~~~~~~~IÊ~;;~r~ encaminhar a votação. . s~:~i;:~~'~Ig,0~ O SR. PRESIDENTE: '~~i~r~~~ ~ , . (Nogueira 'da .Gamo) ~ Tem a pa-
dos I)ellUl:adios, !, lavra, para encaminhar a ·votação 6 

a dec!são C\a Mesa. -coDSJderandri 
prcçedente a questão de ordem levan
tada pelo nobre Senador Auréllo Via
n.a. para juIg.!,-r prejudicaçfo o reque .. 
rlmento do nobre Senador Nelson M6~ 
cula:n. 
Pas~~.se ao item segu:nte da Ord~in' 

D:e.. . 
nobre sen~or Aurélio Viana. 

g~m Poder· Executlvo. hno no 
d.la,23 de .funh.'} de 19.64, 'naquela Ca,S-a VI.~NA: 

. do Congresso NacionaL má.ss RÕmen-I~~~~~"~,:"l; 
te 11() dia 26 d-e a~&to de "1964· foi 

, apr<;y>ado· em redação final., 
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Da modo t quo .se 
tação conjunta de ~r<*t.os 
mesIna m~.téria, 

rimt:nto J.\'ra tr;"~~t;~", 
-;;;':iff.lõ-H:-:;~v foi Por nUm 

~!~m~~~f.~~ .w Art, 255, mento Interno, 
Nilo 

Nota _ O PrOjeto de Lei do mas ~~;~~~~~~~~~~~~~;:~~~::!::I Senado n' 12, de 1963, dispõe sô- tar 
bre a partlcip~ão dos tra~9.lha~ dOEra' o 
dOl'es nos lucros das. empreeas f.e) 
dá outras' pr()vídêncIas. (/ m 

A diseuseão da reque:lmento foi en~ 
cerrada na. .sessão anterior. 

Em votação. 
<;I fJ:l. a1E~i DE [iA: 
Sr, presidente, peço 3. p:3.lc,:v:c. pel'i\ 

ardem. 
O SR.PlIESlDrlNTE: 

Gama) - Tem a. p:l. .. 
:S.,1Sd,ol" Mem de Sá, 

o SIt. f'ltEf.lIDE:;\lT~:' 

(NogueIra c:ta Gama) - LamL.Ilto 
fOrmar ao nobre Senador Bezerra 
que o l'ectuerintcnlo a qUe $. 
~e !'efere, e que te .. :a 81(1.0 de inicia."" 
Uva Ó'O 81', Sena<ior Jefferson de 
Aguiar, não" chegou. à. 'Mesa. 

Os quatrQ Pl'.ajctoo, w.mbém. referi
c!os pel() nobre Sr. Senador Bezerra 
Neto, foram efeUvamente anexados 
enviados à Com tEsão ~pecial! 
'p.ra~o de t~nc~onamênto já. es~A 
tmto, 

Oa...13.m.Uores Senadofrs a~~~ro:
voU' QPenAm perI!lfl.J')._ltQer_lHlll~ 
(Pausa) , 

ll\!ttI QPl'Ovod. , 

E" o &es.tl!n~ suh!it1tut?4o l\~ro. 
v.ao 
il~~Hg-lr,*W-~ 

R-ealm,en1~e'~~U!~~~~~~~~:~;~:5:~i~~~1 
<lo projeto: I :~~!~~~~~~:~~::j lieon tece, a~,l~i.s~~.iWJ~lJl~;~;~,~~':~~~;~ rna~õe., qllG 'e5.o E5pecJal--,'ã'o--cc:.-

funcionamento... 'e r",d~'~~f~~~?~~~':{~:~~~~~~~t . Drorroga~ão. 
Em tais eondiçõ::.s. não r..á melO o.c 

evitar ó andamento regjnen~l do re ... 
querimento formulado pelo nobre 
lln-dGf Nelson Maculsll. qUe 
ces:m. submetido à votaçfiD. 

O 83, DIl7E:'l:tA NeTO, 
Peço a. pnlavrB.. Sr. preaidt'nte. 

,ta. enca!p.inher a vota~ão" , 
Q SR. pnttSm:1:~{xE: 
Tekl a po.lavra. parr c;lcáUll;:iliar 

,"(lt3.~z.o, 0>' ncore S1:tna~or ' 
.Neto .. 

mOS 
- mento Intern'Õ-~ 

querim,ento 

x - ilJ.stalar e con.'iervar, ao longo 
rodOvias. sinais de o3~rntúçaoOO 
vias, sinais de orien tnção cOm 8. 

1~;1~~~~:~ doa recant;o,3 e atl'q1;1vO'S 
ti das imediaÇÕes; 

e e8UmUlaf, 
a 

teatraiS,. 
e outroo 

'relator. :FO) 'nu!jl",/da 
-E6p'CC~'al ~ra 

~', ,dêsses quatro 
Senado e Cl.Q!:3 

nado Relator , MOI' Je'íi-erson ~~~;:~.~~:~~e;~~~:,l:~: . elal. Se bão me a 

:;P~~õC: t~J.~5t\~~~~i~(:!~}ªj:!: ,Ler. [::1 ~n~ Art. 3', Constituem o Il'lftATlJ\R:, 

t\ntes -de aU5entar~se, S. Exa, 
t ,minhou à .M~a um requerimento co- . 
ml1nic~.~r1o a su~ í\.1,tSéncia .e pedindo 
nôvo I>l'~Z() para apresenta::,· seu pu.. 
'recer, '.' 

"., ~ . -

, , - , 
" '.,' 

~-
, -

. 
" 

I _ COl)felho SÚp<r.'ior do TuriGmOl 
. :ti -oi Dl~etorlt\; . 

m _ 8ecrero,rla ExeCtI.H~ 
ti' - .~;t.o l"l~ca!-. . ',. 

.<1: .. , .. 
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A::t, 49. ~ ,Coll~elh~ Superior do Art. 'J9. Oabe, c.iIlda, ~ Ctm:3elbo d3.S contas, da. aplicação da.s vel;'b9.S e I dência. postal interna. aérea e de 6U
TUl"lSmO sera canstltufao Cio 111 mem .. Superior: da. execução dos progulnl.9.s e pJa.nos perficie, à razão Ct<! t"rê:' jX)r centG 
bros eletivos, Com d:l'elto .. voto, e de a) m.anifesta.r-se sôbre QS contratos do IBRATUR uprovado.s pelo COlLe-) ,sôbte os valôl'es das respectivas ta i
Jl'lernbros COllS.lltivo.s. em número 'm .. e atos rela.tivos às operações previatas lho Superior de TUf!Smo. ias, arrendondRda plre Um cruzeIro 
c1l~enninado, sem direito a voto. nas nUneas ~ b~ c, e "do G 19 do ilrt. 15. Depois de examinados !i:J:ut:1quer fl:açãll do, valo:' deviClo. iU-

~ IV. OS membros efeitvos do Oon .. art. 18~ previamente à sua as.slnaturE!.; ~lO conselho Fiscal, e com p~ecer fenor a. eS"t>, quaI;1t1a... ~ 
a:lho são nomeados pelO Presidente <ta b) manifestar-se sóbre c)s contratos dêle, M contas e balançqs anu1:tIS d~ §. 19. O S~lo ue T1:lr:slnO nno se 
~e"p:lbl.Jca comQ representantes do.s 6e .. de concessã-o de explOraçãQ de hotéis, m:aA~rUR serão submet~do:; ao Tn- apllca, àfi; tarifas, postaIS, aére~s~ e de 
6 u,ntes Ministérios e entida~: outros bena do patrimôn10 do mRA ... bunal d.e, Contas da UnIão, pG.ra os superflcle, .rel.atlV.as à .:'xP,~lçao <!-e 

_ . Ministêrio da Indústria e do comér .. TUR· e de concessões em geral, tam.. fins da direito, dentl'O dos quat·l.'o mc- J?rnai5, revlstas. livros, x;.ape1s de mu-
c:o; bém antes de suas essmatUras; se,s seguintes ao encerramento do exer- Slca. bnpr~ss.os em gernl, mapas e ca.r-

Mínistérío da P62enda' cicio.. tas geograficas, e .cartas ou matenal 
. ' ,. '.. ' o) m.a!Úfestar-s~ Sôbre ped!do& de Parngrafa único. OS membl'.os dO de çursos por eorret1pondência. . 

~i.1Jl6térlo da VJsção o- ObraI Pá .. financiamento ding1dOa por empr&>as Conselho FiScal perceberão gratifica- § 20 O Departamerit dOs· C "e!o 
bltcas; privadas. para fins tlU'iSticos, a enti .. ção fi:w.da. ceda ano pelo Ministro da ': ., o, Olt • 5 

Ministério aa Justi~ e lf.egóc.!o:t In .. dades ofiCials de crédito; IndúStria e do Comércio por se'lsáo a e TI elegtraros reCQlherd
a, dl1'et,a e men-

ieriores' ~ u' áxi - ti &a men e" ao Banco o BraSIl. sob pe-
" , ' d) e;p-resenta» suges.tões Q NeOIneU- que oomparec~rem, aI;!;: ao m mo e na de responoo.bil:dade· admilliBtrativa 

,MinIStérIO das Relaçóe.s Exteriores; dl1ções àS autoride.<;les compete:llte.s pa... quatro por mes. . e criminal de seu Diretor-Geral, em 
CQnted.eração Na.e!.onal do Comércio; ra. o mais· eficiente aum])l:imellto das Art. 16. O IBRATUR poder~ lUs- conta. espeCIal denominada. Fundo Tu
ConfederaçãO Na.cíonal cta. IndúStria.; finalidades de IBRA.TOR e opilltlr Sô.. talal', ID,ed.iante préVia a.~rovaçao ~ do -ristico :Nacional, a. receita do Sêlo de 
Confederação Nacional doa Tre.n.e .. bre 05 assuntos que o presidente dês .. ~nselho SuperIor de TurlSIDO, a.g:t3Jl- Turismo, 

portes; .. te órgão lhe su}Jmeter a umne.. cJ..e.~ nÇ> pais e no exterior, de.stlna~as Art. ·21. E' criada a Contribuição 
asSOCIação ,BrasileIra de .Agentes de ~ . . UI A e)!.:clUSlvamex:te à prop~andil ,e lt1~ de TUtLSmO, que o Depa.rtamento dos 

"~iagens' ,parâgtlAfo único~ Manilee ,n\.l.D-se formações Sôbre as atraçoes tUl1.sticas Correios e Te2égrafos e as emprêsas 
. EntidtÍde.s: representa.tivas 4e::G lJldús .. o Conaelho contràrlamente à Qele~ .. na~ionais}, assiJ? .como à prestaçã(J <le Dúblioos, privadas ou de economia Il1ls-
irias de hotêts; çfiIJ .de qua.tquer contre.to Delo 19 tri; es~têncIa. turLStlca aos que dela· n.e- ta, cObrarão à Tazão de c:nco por ccn-

_ TOR, decidir.' o Ministro áa. IndtlB CessItarem. to 56bre o valor dos preces e tarifa6 
Q ~~fi:;:,o d~r~~O'~ ~ietM e do ComérCIO. . Parágrafo único, DelJen~e de ap"!'()..o relativos à eX})edição dê telegramas 

, Art. B~., A Diretoria do l!BiltATtrR v:açã.o do Conse~àg Supenor de Tu .. :r-acUogramas. mens~gens per Te~ex e 
AS6'OOla~ã<> B2'&!Illeira 60 J!ir~'" serA composta por um. Pl'esfóente. um rlóIUO a comP<>&lçao do quadro do telefonemas interurbanos e Interna-

da' . Diretor Financeiro. \lm Diretor Ad- pessoal, seus ve9-cunentos e v~ntagens. cionais. 
. ' . _:1 7 - ! 1 t t1 O de livre nomeação e de.. e dema.is dotaçoes das agênCIas a que 

., 'I'ounng Clube do Bl'ft5Jl; m~ d v 'presidente da !ttepúblroa se refere êste artjgO.' § 19. Dentro de noventa e seis .ho-
t Ó 'el 01 d..M. mO' d .rn .. A.o 111 J • ras do pagamento da.6 contas dos ser_ 

Au om. "\ u~e. o. ~~'l devendo ser pes<>sas e repu~r! : ~rt. 17. Os planos. programas de viços a que se refere êste a:rtigo. M 
. ~ane() d() Btae.ü, 'oa.Q.B. t: o ]?residente ter, h0,t6 a. c:om tur~mo, prQnaganda. e outros empre_ emprêsas nêle mencionadas recolhe-

Banco Naoional de DebeDvol'vimen- ,pe~ncia em e.ssuntos de ~~o. e!ldlm~tos a ,cargo do I:BRATUR Ee~ tão (lo Banco do Brasil; li- crédito da 
\o Econômico. t 19. Em. suas feltaa • 1.inpt-dun~n- rac prete;enClaImente ~xecurodos . por c.onta F.Undo Turístico Nacional, () vn-

tos ,o Presidente setA .&u'bstitUido pelO órgã9s, publIcos· f~er6lS, ~tadua.lS e lor correspondente à Contribuição de 
§ 29. Re.ssalva.doa OS repre.sentanM,s Dfret<lr Fluancelr,a O êste pelo Vire .. ~um<apaís çu.enüdades pnvadas, me- Turismo. . 

tios Wnistér.1O$, do .BanCO do Brasil #."r Adm11Ustrativo. dlan.te conVenl\J($ .ou contrates. 
e do Banco Nacional do Deãenvolvi .. IN Art. 18. E' cr1a.<Ín o Fundo Turís- J 29. O Departamento dos corre:os 
Inente; Econômico" de livre escolha dO I 29. A substltuiçl.\o ·119 f)iretor Ad- tiro Nacional, CtlID Q finalidade de 1\.- e TelégrafOs efetuarã ê oS t e recolh~
presidente da Republica. OI denle.1B mlnistratívo será reguláda. no rtlgi- nanc:iar o desenvolvimento <lo turismo D:J.ent.o concomitantemente COnl o do 
/Serão par êste escolhidos entre o,s no.. menta do lBR.ATOR. à te e de CU$t~a: a admiuist!aç~ e &erVi- Sêlo de Tu:i5ffiO, até o dia 10 de càda 
:xnes constantes de listas trlplices, en.. Art. 99. Compete ao Presl en l'e" ças do .t:B-Rl['I't]R. Illês segUinte ao vencido. 
'V1adaa pelas elltidadea nos PlQZOS e presentar " d!ligir o mRATUR., ttar li 19 Os reclU'Sos do Fundo 'Turist:c{) Art, 22. E' criada a 'taxa de Tu ... 
pela forma fixados no regUlam.ento da. fiel cumprimento a06 dls:posttvOs de$.t;a Nacional\ feitas· as deduções em i 2q risrno, que incidirá: 
j>,eaenta Lei d .... n<\o ser """""OJl de Lei e às deci.ões d~ ConselhO gupe- seráo op i""do. em: ' ) 11 • d d 
reputa"'á<> UiÍ>ada e not6r1mconheci.. dor, bem como mOl'llIletnar O hFUndO B) emn"éStÚll"'"''' a govern"" ,st'" ~ a razao e ez pOI' cento sóbre 

!t I di t eques ,,- ~ ..,...,..... o preço dos bHhetes de entrada em 
anentas de turismo. . Turistico Nacíona, me an e c dua.is' e munliqpais para financia- ,exposições, feiras ou certame". naclo-

§ 39. O mandato \i.os OOMelhelros nomInativos que subscreverão com O l'ento pa.rcial de obras públicas e ln- l1ais Ou Jnternac.Umais, de natureza in .. 
terá a. duraÇã.o de doIs a.n04, sendo Diretor FínaIÍceíro. ..~ d vestinlenf.Os que visem ao de.senvol- dustrial ou comercial: -
permítida '" reconduçiio. Art. 10. O ll,egbnent(} lnwm~nl .. ~ vimen.to <lo tw:iSmO' , 

, 49 Os lh cU· lBRATUR, subordinado ao ree:.~ b) empl'éstimos 0.' emprêsas priva.- b) à razão de dez pOI; cento sôbre 
li ' COllS! ei·ros, ~om_ rel~ de menta que fôr.decretado pare. a mte.- das para () financiamento parcia.l da. o nlontante do valor contratual dos 

"Voto perceberao gratiflcaçao, flxt\,da cu.;;áo da ·presente Lei, e prêvtamente <:oustrução e instalação de hotéis e aluguél.""3 de 8tands e qu~jsquer outrOa. 
&l?uaJmente pelo MJnistro da Indus- aprovado pelo Col1$elho Supe:rior, (ijs- outros e.stabelecimet,too de interésGe espaços estabe.lecldo.s entl'e os organi' 
tIla. e do COmércio, por se,ssão a q:ue -porá. sôbre os serviços e atribuições turistlco; - zadol'es das exposições,-teiras e cer.,... 
tlomPQrecerem, até ao mâJCl.Illo de OIto a cargo da. Diretor1s. e da seereta.r1e. c) subscrição de ações ou tomada de tame::. a qne' S~ ref~re a 9.1inea ante
por mês. Eltecutiva. bem como aóbre u tuneiO"' debéntures de eÍ11pr@sas privadas com rior e Os expositores, anunciantes ou 

§ 59. E' facultado a..oo W1tlsterio.s namento dos órgãos integrantes do os Objetivos da alinea. anterior" explOtadores de serviços; . 
lIlã.o arrolados no § .19, bem comO aos Instituto.. .~) construção e .tnsta,lf!Ção de ho- ) 11 • M d 
kçtad06 e ao DistrUo l'ederal lndi" Al't. 11. A Secretaria Executiva, télS e outros estabelecunentos tur~"- c ra2:ao .... l,.fe ez por cento .só!.:ire 

I ' dr f t' .lo;) o "alor da emissões de swe-e-pSf.ake 
car ao I13RATUR um repre:)entante I8.té a. organização de seu que. o, UD- lCas, a 'seFezn incorporados ao patri- pelas enti<íade-,s promotoras de corri. 
para atual ccm·D membro CQnsultivo .eionar,á com pessoal requLsltado de mOnto do mRATUa e explorados me- das <le Cavalo ou pelas e'mpl'ésas lo ... 
ao Conselho. . outras repaa"tições, aute.rquias e entl .. diante conce.ssão,' deferida. por -tia de té , • ti o.. -"l ,. l'ilXts oflc:ai6 0[1 p-rivadas. 

Art 5Q" O P id nt 'd Co Ih I(j.daes' paraestataiS, ea",en o ao s;".j;·e- 'Co~cQ.1.1",ncJ.a pÚl>lica, p o r emprês3.,s 
.' ~e.s e e o n~e o sldente do IBItATUR promover ~ab prrvadas. Paràgnfo únicO, O rCCtJlhih'lCnto da 

rs~pertor ete TUrlsm<;t .serã o k~lQen .. ref1U\íSiç6es e escolher o Secratã.rio 1.29. Da,receita anual do F'undo Tu .. Taxa. de Tu:-ismo será felt.o clentro CIO . 
. U do IB.Rft'TUR e () VJce-Prwdente, Executivo gue exercerá dago em -co- rllitico NaclOnal deduw".se-ão ate 35~· sere...""1ta horas ap6s a sua cobrança na 
'Um de seus meJ!lbros, eleito anUal" missão. ' ' para custeio da administração d~ cont~ especial do Banco do Brasi.l de .. 
mente pela mafona. de seUs pares, po- Patágte.f9 tinícQ, Enquanto llão IBRATUR e dos convênios e contratos nOmInada Fundo Turistico NaciOlls.J. 
dendo ser reeleUo. fôr organizado pór lei o quad:rG de ser- a qUe se refere O art. 17. Art. 23. O regulamento da gl'"étente 

pal'âgraro tlnlêo. Na falta ou 1m- vidOl'es do IB:aATUR, caberá e. seu' Art. 19. O Fundo TuríStico Ne.ciO- Lei fixárá a disciplina, o contrôle Lei 
pedimento do Presidente e d.o Vice" Presiliente, mediante aprovação do nal @.erá constituído de: ,. \:; Lei fixará a disciplina, o contrôle e o 
t'resídente, será. o Conselho presi<iido canseJho superior. fixar as gratlfi- a) receita do Sêlo de Turismo e da Que tnais interessar à al'recac:lação do 
pelO representant~ dO Mini&tério do. nações e 've,ntagens de f.eU p.essoaJ... COnb"ribuição de Turismo, a que !)e re- Sêlo. de 'l'uriBrn.-o, da contribuição .de 
t"ndúJStrie. e do Comérci9 e, na fa.lta Art. 12, São cril\dos !lO quadro da ferem Os arttgoo 20 e 21; Tunsmo e da. Taxa. de TuriSItlO: cria-
ou impedimento dêste. pelo conselhei- t;ripli ces. organtz.adas pelo Co~o b) receitf1. c:ia. :TR;xa. de Turismo, a dos pelos artigos anteriores .. 
ro mais idoso. os .seguíntes cargos' , que se refére O art1gó 22' 

1 PresIdente do instituto Bra.slle~ c) dotações ·orçamentádas da· UniãO; Art, 24. Med1ante de.Jreto do Pre-
Art, 69. AO Conselho Super!or Com- de T1ll'h.illO _ CCl; d) JUTOs bancãriClJ3, de depóSitos do sldente da Repúblicú e por iniciativa 

pete apro\,:a.'l' Q planejamento turístico 1 Diretor Finan~iro d.,.. Instituto Fundo~ do IBRA'rUR. tncluir-se-ão no Patrl
nacional, bem corno CUnl[J.rir e fazer Brasileiro de 'I'Urismo _ CC2; e) set"'--11ço .de juros e nmortizaçôes rnônio Nacional, ·exclusivamente pa.rl 
cumprir os objeti"V06 e disposíçóes da 1 Diretor AdnlllliStrativo do lflStJ- dos empréstlmo.s ê financiamentos efefto do estabelecido no psrágrafo 
p:,es(n~e Lei'. . ... tuto Brasileiro de TuriSmo _' 002; realizadOS pelo IBRATUR. bem como único déste artigo, as estações hü,h'O~ 

§ lq, As det!.i5õe:s do Conselho !)uw 1 'SecretárIo EXe(!utivo do Illstlt.uto d ... viQendo.s e bonificações de ações e minerais, termais.ou climáticas, praias. 
~erJ.Or ser.-o tomad9;S por maio-ia de Bra.sileiro de 'I'uriSll1O _ oca, jurO$ de debêntures', ...... , C1<lades e locais de valer patsagfstíco 
r • ..t 13 O ,. ~ •• I á I) renda dee rreute d" .. d d e outros que apresentem lnterêsse tu~ votos, present~, pela menos

l 
mais da. ·cu, • OOnSelll.O ~~a ser. o I'" .. en a e 

metade ,de ,seus membros,· ca-"'do'ao constítui<io de três m.embros ~etivGS artigos turísticos, espeCIalmente pro .. rfstíco, ..... t ê I t d' -" ·u·~ de artooan to real'Mó di I P<lrágrafo un1co. A Q~\.f.itênc1a fi~ Presidente, além do voto de d-em" e· r s -ElUP en es sen o Wl1 ,meéU-IJro u ~ ~ a; 1 ___ a re a .. ~ f t' \ t d I' mente oU Por conta do IBRATUR nanceira por conta do Fundo TUr[s-""ate, Int, erpoJ' recurs<>, .. co:m ""~Iet e e ·lVO e seu SUl' en e -e lvre nO'll00- , . ,em ti ~ -. • d Pr Sld te d ~ ú loca'. de \nte'~6é lur'-t'co' )f, Macional sôment.e bene.flcinrá, -suspensivo, ,ao Ministro da. Indúsl"ia çao o e eu a ·"",ep blica e os'" -.;::õ> I.i:> 1 , . ~ demais Ih dA-t iSta re a ou lndiretamente o patrimân ro 
e do Comércio, das decisões que jul.. t f l4rc 1)01' es~ a ~ r em 1 S g) renda d-e concessões te!tas pelo TuríStico Nacional, ficando ..subordlnn-
I"M prejUdiciais 60s int~êsses nac1o- r:p .~ organl.zadaiS pelo COnselho l;,BR.ATUR. bem como das arrenda .. da à observâncIa, pelas dutor'dadeB. 
hai~ 011 flagrantemente negais. sU'per~or <le Tu.r~smo. mentos ou da eXPloração direta de federais, est.nduais e .municipais r pe-

: 2~, Por decisão do mal'''.-J ... ' ... l.so_ ai ça·fo limco, O manâ/lt(\. dos estabelecimentos e se~vIço.s turfstlcos las e1l'lprêsas Ou entJdndes financj"d·:~.". 
VI ..... ,",I.J memb!'Os do Conselho F.lscal serã de de SUa propriedade' , d ... 

Juta de $euS membros, pode ainda o doIs anos, sendo pPTmitída, a recan':' k) do&~õe.s. legadas e outras rell- 06 projetos de obras, ~d:-õE.'s de ser-
COnselho SuperiOr' manifestar ao PIe.. duçã.o. da.s êverltuafs. . viço e outra.1j normas estabeJec.'das pf"_ 
élflente da Repl:iblica SUa deeaprovãção Art .. ,H, Ao C.cns, ,elh_ FlSC,' al ca.be Art, 20, E' criado o .~lo de ....... _ 10 m·:aATUR lnclusive as COncerhen-
• atM do president d 1- 'TU~ f'·- I "" I " oc J. U tss n. protedio naf!)R.P.'fstfca. à -urba.ni-. . e a~.n..n .. "\o. a U)ÇQ lZ8yn-O ~Qntabl • tÉcnl(ij) e logal l'ismo, que .será apôslo • cor,e.po' n-

........ A" ,zltçfio e fus ediIlca.ções. 



Art. 25. Na concessão de auxíI:os 
ou frnanclamentos, por parte do 
IBRATUR e de estabelecimento;3 oU
elais de crédito, será. concedida pre
ferência aos empreendimentos apro
vados pelo IBRATUR e loo.ali:z.ados em 
rnuniclpios onde eXlstam iSenções fis
cais ou outras facilidades govema
mcnta:s de estimulo aQ turismo. 

A:t. 26. O orçamento da Dniâo 
consignará, anualmente, as veLOOs ne
cessárias ao funcionamento do IBRA
TUR, as quais serão postas à sua.. ais
pooição e recolhidaG ao Banco do Bra. 
sil, em duas presta~es semestrais, a 
30 de abril e a :n de outubro. 

Art. 21. A emprê.oo sob eontrôle de 
capitais estrangeiras não será con
cedida qualque: espécie de assistência 
tinance:ra pelo IBRATUR. 

Art. 28. Do relatório anual do 
rBRATU'R constarj, Obrigatoriamente, 

. demon"Straçáo estatística. do movimen
to turístico externo e interno e ba- ... 
lanço econômico das atividades fur1s
tIcas, especialmente quanto aos seus 
efeitos sôbl'e o balanço internaciona.l 
de pagamentos. 

Art. 29. O COnselho Superior de 
IBR.o\TUR constará obrlgatõriamente, 
pelo menos uma vez p01' mês e sem
pre que convocado pelo seu Presidente 
OU a requerimento de um têrço de 
seus membros. 

Ao art. 
EME....~DA N<} 1 

29; item VI: 
Suprimam· ~ e as 

"especial:uen te 
nas". 

palav:'M !1nai.S: 
as sul-amer1ca-

EMENDA N9 2 

Ao art. 49, §. 19: 

Acref;cen te,se: -
"Ministél'io da 'Educação e Cul· 

tura" . 
Suprimam-se: 

,. Automóvel Clube ao BraMI" e 
"Banco Nacional do DesenVOlvi. 
menta Econôlllico". 

Onde se lê: 

IIIIEntidade representativa. da in· 
dú~tl'la de hotéis", 
Leia~se: 

U Associação Brasileira de

EMENDA N'· 3 
Ao art. 4(1: 

Onde se diz: 

Hot.éis", 

"dezesseis membros 
Diga-se: 

efetivos" , 

"~uinze membros ef!etivos", 
Art. 30, Fica extinta a. Divisão· de 

Turismo e Certames do Minístél'io da 
Indústria e do Comércio, cujo acervo, 
documentação, material permanente, 
pessoal, dotações orçamentárias e atri .. 
buições, constantes do Decreto-lei 
24.163, de 24.4.19"34, do Decreto-lei 
9.880, de 16.9.1946 e do Decreto nú ... 
mero 21.980, de 25.10.1946, passam ao 
IBRATUR, na data em que êste se 
1nf~nlar, 

Acresce;1te Se ao artigo 16 mais um 
parágrafo, que será o 29 (o atual pa
râgraf o único passal'à a. ser parágra
fo 19), com a seguinte redação: 

Art. 31. O IBRATUR' deverá co ... 
operar. em tudo quanto 1he fOr "'os'" 
sível com o Grupo Parlamentar de 
Turismo, filJado à Associação Intel'''' 
p~ ~lamentJr de Turismo. com <;l'dE' "'l1 

Gênova (Itália). constituído de men· 
broo:: di) parlamento Nacional e crjado 
pela Resolução Legislativa n9 93, de 
9.51957. 

Art. 32. J IBRATUR. poderá man~ 
ter convênios cOm as policias -:ivis, 
m~litares, ou rodoviárias, federais ll. 
estaduais, para .(1, criação e manuten ... 
ção de pessoal espeCializado, que ten\ 
por n\lalidade prestar auxilio e orien .. 
tacão aOs turlstas nacionais e estr.'an .. 
Jlelro<:, nos portos, aerOportos. e.sfra
d3.\5 {! estaçôef; rodo e feITov.árie.s. 

Art, 33. Os estabeleçlmE'ntos de Tu-
• ri~mo, de proprJedade ou exploração 

dA IBRATURl. gozarão df' isem::lio de 
todos os Impostos federaIs. 

Parágrafo único. De i~ual isenç~o, 
pelo praZo de dez anos. gozarão os 
hotéis e estabelecimentos considera .. 
do<: de turismo QUf' Sf' inau!!urarem 
dentro de oito anos da data. de-"ta 1E'1. 
de.~e aue seus nro.fet.<:() t.enhl1m sido 
flprovados pejo tBRAT(l'R 

Art. 34. No prazo de' noventa dias 
da publicMã.o desta 1e1. o poder EXe
c' ~;do expedirá o seu regulamenta. 

Art. 35. E' O Poder ExecutIvo au
torizado a ab':'1:r o crf.ditn esoecial (\e 
tre7entos miIhóe.c: de cru7elros 'Dsrn 
·~tcnder. no corrent~ eXf'Tcfcio à<l dp,C' ... 
pe-<-:M de instalação e flmcionflIDE'nto 
do IBRATUR. 

Art. 36. Esta lei entra em vi9'OT 
n~ d!'lta de sua publicarão re"og:lda~ 
a<=:, d:t.posições em contrário, 

O SR. 'PRESIDENTE 

<Nof1ueita. da Gama) - Em vota
do as emepda!'. 

F·stfjo 'aprpyadas Fica prejudicado 
li pl'lljeto. 

A mt\térta 1rá a ~om's~"'ío de Re
dAÇão. 

São ns segui!.ltes as e·mendas 
M!'O!'e;&;i. . ... , 

"§ 29 - As agência..s no exterlol' 
$Õmente serão instaladas onde 
não existir escritório ou órgão 
conespondente do serviço de Ex~ 
pansão c propaganda Comercial 
(SEPRO) oU êste se revelar ine
ficiente e desinteressado dos pro. 
blemas do tur1.smc nacional::" 

EMENDA N' 6 

Ao art, 18, § 29: 

Onde se diz: 
"deduzil'-se-ão até 35%" 
Diga-se: 

"deduzJr-se·ão até 35%, no mA-
ximo". • 

EMENDA N' « 
Ao art. 24: 

onde se diz: 
"Patrimônio Nacional". 

Dig-a-se: 
"Patrimônio Turfsttco Nado-

nal" . 
EMENDA N' , 

Ao art. 31: 
Onde se diz: 

"Grupo Parlamentar de Tliri~ 
mo. " 
Diga-se: 
"Grupo Brasileiro". 

. EMENDA N9. 8 

Ao art. 31: 
Onde se diz: 
"Gênova ntál1a) t·, 
Dlga..se: 

"Bruxelas (BélgIca)". 
N' 9 (CF) 

Ao art. 19: 

Supr:lmfl-se a alínea 4, remune· 
rando.·se a.s demais. 

.N' 10 (CF) 

Aos arts. 20 e 21: 

Suprimam-se OS arts. 20 e 21 ê 
pectlvos pa.rágra.!os, remuneran

do. se, em conseqüência, os de
mai.!l. 

Setemb,'" de 1!:164 3047 
~~~~-

N' 11 (CP) 

Ao R'l't. 22 do Projeto que, em con"e· 
qüência. da apro\::',cão da 'Err~end':l 
?9 lO-CF pa~'i.g, ,], é~ art: 2.Q~ 

Dê-se a se~·tinte rcd1.ç~~o ao -a.1:.tigo: 
,. Art. 20. E' cria-da a TaxJ. de Tu_ I 

r1sm,-o, que incjdir?: r 
a) 6óbl'e as pas~agen" nas emprêms 

aéreas, rodoviárias, ferrovi,:rias e ma") 
ritimas, em tõdas as linl~a.~ intre.s
tadua.4, à razão de 2'1. (dois por cen
tO) sôbre o respectivo valor; 

b) sÔb!'€' os bilhete3 de lotfrl!lS, l\ 
razão de 2% (do:s por cento) Eóhre o 
respectivo preço; 

C) sôbrc o mont."lntc dos prêmiOS 
pagos em todos os tipos de apost<1.s 
existentes noo hipódromos do p·3.l'S 
à rarzão de 5% (cinco pOI: cento). a. 
.ser pago pelos ganha ..... ol'es. mas pes_ 
contado de..s quantias por êles pérce. 
bidas ; 

d) à razão de 10% (dez por cento' 
sóbre o montante do valor contratual 

o SR. P!lES!DENTE: 

Justiça e de 

~m diScu~ão o projeto. (Pausa.' 

Não havendo quem peça. a. pe,·lRVl'a. 
encerro a discussão. 

Em votação o projeto. 

dos alugueres de staruls E' quaisquer ~~IfJ.~~~~&:~§~~ outros espaços. estabelecidos entre os' I:::: 
organizadores de expos:çõe.s., feiras e I ,,-.:cc_
certame'!, naci{)nais ou intemacionlis f~~~~~~..!,;:~~~~~..!!:"=
de natureza industrial ou camerclal. e rl. 
os f'Xposit-ores, a!!lunciant.es ou expIo- \.;:;;:.:.;"" ___ :-
ra.dores de serviço no re..::into dos m~s- . . E' <) seg~fnte o projeto apru" mos .zertames-; vado: 

e) à razào de 10% ldez POI' cente· 
sôbre 0'1 preços dos bilhetes de- lngres~ 
50 nas exposições, fe:r>3.s e certan:es, 
nac!oneis ou internacionaiS, de natu· 
reza indu!;trial ou comerc:al; 

NO 12 (CF) 

'Ao 8.lI't. 23 d..:: r-r-ojeto qUê ?a·:.~', a f~": 
art. 21". em virtude dl Emenda nu· 
mero lO_CF: 

D~-se a. seguinte redacão (lO art'go: 
"Art. 21 O regulamento da p!e~en

te lei. fixará Q. prazos e as morf.:lli/la 
des do recolhiment," Oa TaX3 de '!'u.. 
tis:mo. consoantt SU8s divel sas lnL1· 
dênclas, bem corno a ditc:plina. . 
contrôle e o mais qpe intere"sar à. sua 

PROJETO DE DECRETO 
LEGiSLAtivo 

N° 39, de 1~64 ..-

(N" 105_A, de 19<51. na orIgem.! 

~fantem a decisão 'do Tr'bunuZ 
eLe Coníus ct:a Un~âQ que negou Te
glstro ao têrmo de cvntTUto cele
~rad-o entre O 1). C. T. e (t ttr1J].-ã 
1.I!.1I1. 1;,vorZlt 2~rade corporat;to~. 

o Congl'e:<:o Nacional decreta.: 

arrecadação. 19. FIca malltIda a declsão ('Io 
1 lÇó As infrações verificada./:: n') Te_ I;;:t~b~~,~;l,t.~d~e Contas da União qUE' ne-

colhimento da Ta.xa de Turi.!!mo ~erào II ao têl'mo de contrat.o ce_ 
passíveis de muIta. que poderá ser te entre o. D. C. T. e Q firma 
valor até clnqLenta por cento ctH5 M. World Trade Corporatlon. 
quantias. soutga<la.'S OU nâ<' pag3s nos 29 t,te Decreto LeglslaUvo 
prazos e .. tlpuladO:. a ser apl1cada pelA em vigor nQ, Uate de sua pu-
autoridade competente e nos têrmos revog:adJs 3.tS disnó.<;icõe!l. em 
estabelecidos !'.c d~CTct-c ff u1v.m~nt$.1l' 

§ 20 A Taxa de Tul':smn rt QUf' se 
refere o artigo anterior. :s-õme:.te 
meçará a ter 'vigência p-9.ra e·fe1t~ Oe 
al'I'e~açãt. depoh,' de publicadO o 
decreto de regul-amentação de que 
tra.ta êste artigo". 

N9 13 (CF') o 

Ao art, 33 d' Su~tltutl\'O; 

Dê_~e a segu!nte redação: 

"Art. 83. Os E;st·abele.;lmentos e ser. 
Viço de tU.dsmo quando diretamente 
explora<los }lI". IBRATUl. goz~'l'ão de 
isenção dos impostos federolS, exceto 
do de importação, o qual der-ende!:á 
de concessão e,5pec1al, em cada caso. 

Parágrafo Únif'(). Gozarão d.e 1sen· 
ção do ImpOsto dn Sêlo, durante ti 
praeo de dez anos e contar da data 
desta Lei, os atos e contra~ de con .... 
tttulçã.o de emprêsa.s d ··jnadas a 
construção (lU exp:(tL'aç['o de botéis ou 

o SR. PRESIDENTE: 

(Nogueira da Gama) 

outros estabelecimento", de turiEme., (pausa., 
cujOS· projetor tenham sido aprovado-' -::::::::-. palavra, 
pelo ·TBRA'!'TJR. encerrarei a discussão. 

N9 14 (CF) 

Ao art. 34 do Substitutivo: 

Onde se ('1: 

jln;)~ellta dia>::!', 

Diga..se: 
l/cento Q 'Y1nte diaS'· 

Em votação o projeto. 

Aprovado Vai l!. Com1saA.o 41 Re .. 
~. 
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E' o 'ieguintc o projeto aprova," 
<lo' ' 

. PRO,iETÓ DE RECUE'l'O 
L~GISLATrvu 

-_.-
O CQngr~o Nr~~ionaI decretá: 
Art.. lI? 'E' ;:üanÜda a dec:,.são deneo- Em d1scu:osã9 (pàUsa.) 

=----

gatôria. do Tribunal _ de Conta .. Ou Nenhum dos 8.1'3. Senadoxes pedin-
'GnEio. de rezi""'tro de oontr.ato cele~ a ~alavra encerro. li ,discus.,c;.ão. \eenh'iC'; 
brad-n ent~e o Departamento Nacl-onal -. 

t;et9tnoro d& 1004 

J ~~~I~~;~oi~. V. E:<a. AS noc~~riJi'B li no .-entlt!o elo .... ,,~ 

Are. 145. Item 1, da a,egan.mo 11J1,terno, d~Jax" o '6guinto: 
l/Art. 145 -.;. Para. eluci~ 

da qualquer matérle sujeite. a<): 
seu estudo. por:í~l'M as COlU~\ 
I=Qr intermédio dO$. s-eu.s l?ras.lde~ 
tesi 

I - Pl'omov8r aõ sena.dor: 
,,) • oónvocaçlW do MInlotl'eo 
t,1e Estado:';-

E,tão, • o.:,missâo do Ec<lnolll\j\, 
com apoio na Le-tra. «ali, 1110i00 l, dQ. 
Art. '145 propõe ao Sena.do a convq. 
ooção de Mintstl'os de ":&tado. 

,de Ol-n·;;i'3'contra, li$' _SêQ3$ e s· prefel~ l:E!m~V!O!t;a~çã~o!::.:(:p;aU:8:a:.:):::::~ t~lta Municipal de- P!unc6. Estado ,Ila. l1: 
,~-:;: p.at~iba, pa'1'a constl'uçã.; naquele mu- ~ rI 

nicíp:o, sob regime de cooperação, dO' 

l?ergunto, entQ.o, a V. Exa..: o q\lQ 
votar? A ccmtssilo. de lilbIÍ'

I n',~,", afiMl, pediU talguma. Cutsa. e •. 
dizer, não pediu ",,;1& pediu 

~-"".ue o S?ne.do convoque o 'fJr. Minis .. 
'de Esta4o, para- preata.r esclarf' .. 

cimenp"i que pos.sibll1tem ..u pronun
ciamento sôbre ó projeto. .,. 

" 

Acude "Garrotes". 
"Art. 21? ítste 'De~reto Le·;:'!lattvo cn~ 

tralf? em vigor na data de 'sua pub,H.. !Jr 
c.:>:cão, rel'ogadas a .. dispru.lções em :a: o .tegu;nte (. projeto apro-
cIJDtl-"~.r!o. . "ado: • 

O SR. PRESIDENTE: PROJETQ DE DECR.ETÓ LJ;;QIfiI,A."I(ll.~~~~daf.JG~a~m.~"t) ~-'-'continua fivO: Nq 7ir. rifu1riif.[ -_ . to (Nogueira da Gama) ,do requenmen ~ 

Ent.ão, fldmite·re~ pre.su.'1l&-s8 qUI) 
pronunciamc-nto, do Sr.' Minis-.· 

devo ser feito per"ntc! à et;mJ.s
de Economia. 1:"-01" lssri ao Mesll. 

quando organizou o item 9 d~_ Ordem 
do Piã, estabeleceu que' o Sr, M1 .. 
n.i.stro jrá- prestar infOl'JOOçÕe, à Co", 
mkstio. e não ,t!I~ Plenário. O RegL .. 
menta, 1;l-or, sua. - vez,· declara. qtlG (\ 
([om1ssão tem que ~ro:Por ao ,senad()~ 
Nésse, ca.30) a Comt!isão dt'veria. de
terininar, -Ilq sua proposta. ao ~enado--" 

Em ·dls~ussão.- (]?áu~a.). ""', 

:8 S 

n 

. segUinte 

ALOYSIO DE CARVALHO:. 

.~~~~ 

Tenho a. 
V_ E:,.a. 
atendidos os n",ido< 

o~ Sr. MiniGtro :de\'a prestar os 

csclarectmenr-Q5 \10-
pr,est~~~'''' por S. EXa. ao 

1 ~~~~~~~~~:i~~:g~~q~u~e~ê5te está cu .. 
• a prqposVl-. da 

eias f'êitos de 
111strO "da senlidor 
Comissão de 'cal1ê~m.e oo.ncordar. em 

,nião renlizaoQ, no dia -do cor.. ~. Ex!i-,. no qu.a se refere 
l'ente, convocar suà Exce1.ência a nã,o muito -clalii. QO requc" 
,fim de prestar ~ BSclarecimentos comissão _ de .EconOlnla. 
flUe PD$..i\?1Ji,tc.m o $;_eu pronunc!a- êsse documento deixou. 
moento ·sôbre o Pr9jetQ de L~i do q_ue Q rC!erída -Comissão 
Senado nO' 115,. de 1963 _ .-trnsti_ de tntormeÇÕBs- dli Sr .. M\. .. 
tui uma. nova unldát'le mt>nel;árla~ :Fazenda que ã possibilitem. 

. "fI; esçala móVel- de' salâri!ls. esta. .. I !.?rn,>~i~",~~ pronunCi.;unento S'Ô!J.re o o-

i 

be)ec~ diretrizes ..sõcio~'êc()nôm.itas L~i. do- Senado n9 .113• 
e dá outras providências'· -- e reconhece (). n-obr.e Sens- ""! 

o projeto q.e Lei 4,- Cãinar:t n9 de çarv.eJhn. às- Comis-
. " 

" , ~, ....... 
,.', - , ~, -.' ~ 

14.4, de, 1!}63 '- "Ooncede i8.~n- é assegurado. '»elo ,art.!-
çáo de rlit'_eito..s ac'W<J.)E'iros. 1m- I; propor ao Sencdo a. 
pôsto de consumo' e -taxas •• dua- 'M\lÚ3tto <le ElSta<ll>, 
neiplS. ElX'ceto ~;; de previdência de qualquer, matériA 

-'social:; phr~ 'iltl1Sart:;t.Ção de ma
"Çtuinâri4 para0-, fabl:lcg.gáo -de .f H .. 
. mes Virgens.' e' ,l'espectivns. maté-
rias· prim~~'\ '. .: .'~, -':. '1;1;~~:~~J 

}lo que~'lht()deitua O' u'rt," 145, 
ltoem"' t" lewl\. ~$!'. :do Ri~iment{) 

, In terno -scllCfiA) ,de Vossa· EXl!e .. 
lêncl,a. ás, neçeSsárin.s .)f)Vldê!l
das no sentido de ser, t'! C~ml.%ão 
de Econ,omia ;at-~lldi4a e.-n 
SOl~cll<t.Çã.<Í., ., -

" 

'. 

,;. 

. ',".'~ , " 

/ 'õ'·"l .. 
, 

. ' ;. ... 

'j 

.. 
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'Con.~tante do espêlho da Ord~ do são precisa e -deseja que venha pres. 
Diü. tar informações perante ela . 

. ,Sendo assim, a convocação "do Se.. Assim argumentada minha primei. 
nhor Ministro da Fazenda. é feita ra questão de ordem. com ê5ses es· O da c 
para. prestar à Comissão de Econo.. clareclmentos p<)steriores, a Mesa Sen~o não. 
mia esclarecimentos sôbre o :Projeto estará perfeitamente segura para de vigilância 

de Lei do senado n9 115, na sala de uma. modificação futura dQ Regi- assunto de l;il~:l~~:~l~~:;! Ieuniões dêsse órgão. menro, se 'achar que é o caso. nós, porquanto 
É a solução que me cabe oferecer Acho que o Plenârio não ·se deve essencial quanto a 

à qllestão de ordem levantada pelo manifestar em relação à. convocação REZENDE~ estamos como qUe c'Jm 
llQbre Senador aloysiO de carvalho. de um MiniStro por uma Comissão Sr. Presidente, peço a. pal::lYl'a. relação à outra Casa do Congresso. 

Q SR. ALOYSIO DE CARVALHO: ,se a Comissão quer que o Ministro O SR. EURICO REZENDE _ Agr.a. ... 
preste informações perante ela, 00- f> SR. PRESIDENTE: deço o aparte de V. Exa., que vem Sr, Presidente, 1'ela ordem, m'ss-o d Eu 1 a . Tem Il palavra o nobre Sena -or - reforçar a advertênc:e.. . Nao 

O SR. PRESIDENTE: (Nogueira da Gama)' _ A fórmula rico Rezende. ; OS atual Go· 
(Nogueira da Gama) _ Tem fi. pa- sugerida pelo nobre Senador Aloysio SR. EURICO REZENDB: ' dentto 

de Carvolho, na·o há dúvida, pode ao Govêr-lavra o nobre Senador. ~ d d' consultar melhOl', com mais eflciêu_ revisão do orador) -'Sr, "re-· r no que, e lCava a menor 
(Pela ~ ordem ~ Sem revisão do eia, os interêsses imediato.s das Co- I iiiâéiiiÍ1PIeS;;r,s"I' ,;;,Senad.ares, os MinistrúS ac"n,'~o'{\O Congresso Nacional. E, 

orador) - Sr, Presidente, não co· missões. I' parece que re.501vc.. eS5R atenção se manifestava, 
nheç.o precedente ou, pelo menos, de· fila. era para pressões sindicais e para 
algum pre<:edente não me recordo no Entretanto em face dos dispositi.. campanhas demagógicas de descrédito 
mOI~l:noo, mas' uma vez. que, pele. vos clal'Os dó Regimento, a Mesa não dois ram~ do Poder Legislativo .. 
COill:!tltuição, um Ministro de Estado se' julga com competência basronte inspirar, de quando em vez, 
pode ser con'Vocado ·OU se ofe'recer ao p.ara encamU1har a de do nobre SenadOr José 
Senadv para prestar esclarecimentos; Ministro para prestar vez que, Relator de ma.-
uma vez' que, na forma mesma 'o tos a qualquer Comissão' do Comissão de Ecooomia das" 
artigr do Regi.mento, que V. EX~ aC3.- O art. 300, em s~u indso ta Casa, solicitar informações a Mi. 
bvu de ler, e que já estava (lS5ina- diz claramente que ~. com_ n\stros e estas não forem prestadas, 
lado por mim, ag;uardando e. dec:são' parecerá quando convocado n.os têr: acostar~me·ei l1(l 'dispositivo regimen-
da questão çie ordem,' o Ministro pode mos do art. 54. da Constituição. a tal, conmcando S EXas. Seria bem 
comparecer ao plenário ou perante a requerimento de qualquer Senador 011 interessante, Sr. Presidente, e causa ... 
Comissão, para. prestar' as informa- Comissão, aprovado pelo Plenário. A ria prejuízo paisagístico muito grande 
ções, a requerimento de wn Senador aprovação se refere, evidentemente. a presença de S. Exas. aos sábados. 
ou de uma. Comissão, está-me pare. ao requerimento de qualquer Sena- Porque se Os S1's. Ministros vierem 
cendo que. na e.spécle, setiâ desneces- dor ou COmissão. em fim de semana a bancada do week 
sária o pronunciamento do Plenário, O requerimento de qualquer Sena~ end - Como já menóonou o nobre Se_ 
ainda. que realmente o Regimento dor ou comissão tem que ser, por· na'Clor Aloysio de Carvalho - não es .. 
Interno fale em requerimento apro· tanto: ~."'':''úvado pe:o Plenár~o. tara aqui e S. Exas. poderão encon· 
valio pelo Plenário. .. .... "1 trar a Casa vazia. 

Em conseqü,ência, a Mesa n~o lJ"""e o Sr. Aloysio de Carvalho _ Per-
Vou ler, nos prec:sos tênnes em deixar de submeter o requerimento à mite V. Exa. um aparte? (Assenti ... 

que V. Ex:) acabou de faZê-1Q, Q aprovação do Plenário, Além Logo em seguida surge matéria .dll. menta do oradOr) _ Não para fala!' 
art. 380: mais, há um obStáCUlo maior, mesma natureza, mas, desta vez. vm~ na .bancada a qUe V. Exa. se refe. 

pela Constituição ,para adoção su~ cuIa da tlo Sr. Minist~o da. Indústria riu, e sim para sugerir que, no ca.so 
"O Ministro de Estado poderA ã' d alquer outra fórmula e Com'rc,'o que ,"-"mbem fOI desate1l-m rta e qu . e IP de se convocarem, realmente Minis-

€omparecer perante o Senado ou &s.se obstáculo está no art. 54, que cioso para com o Senado. não reBpon~ tros de Estado, acrescente~se à con .. 
SlillS Comissões: regula a matéria., cuja redaçãO é do a pedido de esclarecimentos Nes- vocação _ e penso no requerimento 

1) quando convocado, nos têr- seguinte: . ta hipótese. a falta é mais grave ain~ dirigido ao PlenárL _ que a presen .. 
d t 5" d Co ti I - da, porque partiu de um Ministra que. d S '\ '" mo.; o ar·. . a ns tu Cao "os M,'nLstros de Estado sãQ d 1 Q r. MiniS 1'0 de Estado seja scilJ . . I d 1 ...... 1' rolncidênc~a, ê Deputada 1"e era d 'dad 

fi, requenmen o e qua que:r Se- obr,'rrados a oomparecer perante a 1-"" AI e responsabil1 e. Isso porque 
d C · • d ~ Daí re5n/'\ndermos com um ape {) C til' na 01' ou onus,sao, aprova o c.'mara dos Depu'··os, o Senado Y.... O:1S ulçáo quando estabelece que 
1 1 á i ..' ~ ao eminente Marech:d Castello Bran. M" t pe o P en r O . Federal ou qualquer das suas "}o,· os ml.s ros de Estade podem ser 

E t · t t d co, no _sentidQ de recomendat' nos seus d A n ao, em_se por assen ta O que rois'.o·es, q"an.' uma ou outra Clt.. . Ir d d' t b' convoca os por qualquer das ,duas C~· • d Pl á' <.lU Minis o~ que e lquem. am em. S I' essa aprovacao o en no, a que se mara os oonvMOr para, p···oaL I tã - t lxa que a ausência du deslJbe_ 
! t d im V'-<'> ~ - sua. atenção à mpor nCla Que os ra· 

te ere o ar . 3BO o Reg ento In_ mente, prestar informações acêr.. halhos do senado da República repre~ a essa convocação implica em 
terno, é referente não só ao reque. "'" de assunto pr'vlamenle deter. d í crime responsabilidade. Se V Exll. . t d ~ '-'W t,; sentam para a vi 9 do Pia S e para- o tá t~ bo rlmen o e Comlssao, comO ao reque- minado. " seu próprio Ministério a fim àe que es com ao ns propósitos de obtet 
~'imento de. qualquer Sena<l.()I. d'1s Srs. Ministros tais informações ao 

Desde o princípio, a questão d.e Conforme se vê dos têrmos claros, não se-jamoo constrangidos em outra.<:: ponto de chamã-lo.s pa.ra, em pessoa, 
ordem que levantei foi visando a che- explícitos, taxativos do Art. 54 da. oportunldades a convocar Ministros preshLlas V. Exa. deve adotar umt. 
g'armos a um entendiment-o pacífiCO constituição, a. convocação de Minis· l)Sra a eXecução de uma, tarefa UUf' ...... o'tlidS,nc!a completa, perfeita. 
a ês.se propósito, porque a mim me tros de Estado não é da Mesa da Câ_ poderia Ser· perfeitamente cumprida O EURICO REZENDE _ V . 

. parece que,: dentro do sistema que a ma.ra do,,! Deputados não é dfi. Mesa oom á r etnesr,3. de um ofíc:o de escla.. ave a Cominação de re.spon-
Constitúiçíio estabelece. e diante do do Senado Federal; é do Senado, é da Teciment-os I,'.bilifulede está inscrita na Constituí ... 
que·o Regimento Interno fixa, o que Câmara 1:1-00 Deputados. O Sr. Aloysio de Carvalho _ Per- çao, mas acha fnteressante repeti.la 
devíamos ter como assentamento ere. Dessa forma, tem que ser aprovado mlte V. Exa. um a~.rte? n~ requerimento .• porque a memória 
que as Comissões, quando quisessem pelo Plenário de uma ou de outra das em virtude da convivêncIa em Brn' 
que o Ministro viesse presw.r infor_ duas Casas do Congresso Na.c!onal. O O SR. EURICO DE REZENDE - sf1ia, POde estar desidratada. ,.. 
mações perante elas, Comissões, não art. 54 diz claramente - "quando Com prazer. Sr. Presidente. estamo<: cr.mentan. 
ficariam' na dependência do Plená_ uma. ou outra Câmara OS convoca.r." O Sr. AlOysio de Carvalho _ A Co- do simI?làriamente êsses dois requeri .. 
rio. A convoca~ão ou é da Câmara., ou é do missão de Serviço Público apreciou, ment?S. Mas êIes comprovam odes .. 

J !Senado. Não, porém, da. Mesa dir! .. hOJ'e. um projeto que estabelece mo- re~pelt(} do Ministro da Fazenda e do 
Imag ne V. Ex~ uma hipótese: a gente de uma das duas Casas o Mmistro da In'lus' tr,', e Comê'''I- ao 

Com 's a·" d Econom' d la dificação na lei que organizou OS ser~ S .0 .. 
1 S e la ec ra que Assim,_ a decisão ds. M€Se não 1lO- viços do Ministério do ~terior. A r,~e:"~o~d~O,~~d~a~\,R~~epúbuca. Quando S Exa,s, não pode <lar o SfU pronunciamento dia ser outra senão a de submeter \ to à Com'""ão de Econo. 

S'br"" . to I In! Comissão convert.eu () ju gamen eu; ..,., o e ~se pl'oJe sem ouv r 01'_ tequer:mento à tramitação que lhe ! . 'Lslé, '-. Interpelados pelo Pre. _. d M' I t d !nó' trl dUigênc a, para que aquêle Mm - ""'''- -.waçoes o lU S ro a 'us a e dada. . ' O <;ldente daqu'elf' .. 6rgão técnico da ca. 
comérc1o uma 'Vez que no diligência rio se pronunciasse a. respeito. sa par 11 
fe 'la es I for' õ • f J 0_ SR .. PRESIDENT'E.: Itamarati não respondeu, dentro . d'.9 que ex? quem por que foram 

1 para C1.sas n maç es nao o _ ~ . m, a unplementes, o·m'·'os se na·o pu. u 'd O Pl á' t t t prazo. Fêz-se novo pedidO: foi ~ e mpn a.. en rIo ,en 1:e an 0, (Nogueira da Gama) _ Contin...... te d t to A I... aermos emprego. a pergunta', por que 
resol e M·' t ã j ~ ra o, por an . 11 diligencü:i. encare· , ve qu . o lUIS ro n o se 6. con- em discussão o Requerimento, (pauso) t ..... -Iltn. desidiOS()S, 
vonoó r t 1 f - cendo a Informação do Itamar3 j to """" o pa a pres ar n ormaçoes pe- Mais nenhum dos Sr.,· Senadores A"te - t;"· '.t 

te C .• En"- h I%) nao respondeu absolutamen e;')o5 J;t.Cg~ ro o ep'·ód' to d ran a QmlSSwO. ww, cegamos l1'\edlndo a p-'a' vra para d,'.out!.lo, en. '. ~ l0. _ cer e qUe 
A.. bs d d C J~ ~ ~ "'-I .,... dois oficIos da Presidêncla d~ Com!S~ as nossas criticO" se • d . 6 I a. '~e a ur o e a omJ,O:)sao poder. -cerro, a discussão. d S úb I I I . ~ rao pe ag g cas, 

em face da Constituiçã<>, pedir a. con- são e erviço PICo foram dlr g . o emmente Presidente Cas .. 
voooção de um Ministro de Estado, Em votação o requerimento. dos ao Coonceler Minj.stro Vasco Lei. convoque os seus auxU!a. 
d . - tão da Cunha. e a OOmLSSM precisar das informa- ,Os Srs. Senador~s.....q\lLo_ªl>.t9yª-m. lla.1'8, o cumprimento 1'1 ... 
ções' de um MinIstro 'de Estado e o qu.eiram permanecer seritados._Jpau- O Sr. José Guíomard _ Permite o e l.h ConstituIção. (Mu!_ 
Plenário decidir que o Ministro não sa) nobre orador um aparte? 
precisa vir à Domissão prestar decla_ 
rações, . Está a1'rovado, O SR, EURICO REZENDE - Com 

De modo que fica a matéria para A Mess._Qf_h~i.arfLaQ..Sr. ... MinLstro prazer. 
melhor estudo .da Mesa, no sentido, FazencULtrAnsmitíndo-lhe a convoca.... O Sr. José Guiomarã, _ Corrobo-
sobretudQ, dê fortalecermos as co· çl': ........... _ fli ....... "" e.nl f'U.>" fÕ.i._aprêiv.âda nd a observação de V. Exa.. e 
miSSões. O que tuna ComisSão não ~~~ ~-"'-"'~ lhe foi dado pelo Sena .. 
pode fazer é endereçar diretamente' e formulada. de Carvalho, quero citar 
ao Ministro o seu Pedido. (lU Q sua . de alta 1m .. 
convocação. Ela terá de fazer essa IUlssa Casa. 
convocação através da Mesa d(l Se
nado. Quer dizer, terá. que oficiar à 
Mesa do Sena<do }>eÕ.indo que comu_ 
ni-que ao Sr. Ministro que a COmls-

(Nogueira da Gama) - Continua 
1 discussão o requerimento. (Pausa}. 

.Mais nenhum dos Srs. Senadores 
pedindo s. pala.Yfa, encerro a dtscus:' 
são. 

~ votação o requerimento. 

..' 

-
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A Mesa oficiarã. BO St. Minis:to o.:l 
Indústria. e ComérciO, tl'al1.'nnJ-tiur.rJ_ 
lhe a convocação, nos térm05 ~>m que 
foi formulada peh Comissão. 

rejeltado. 

Setá ar9uivado. 
]:;' o seçúinte o projeto: 

E" o segu.inte o proJew' teJ81-
t'ldo: 

PRQ,lETQ DE f,EI DO SfiíNA'no 
(N9 38 DE 1994 

a 

o Congre.sso. N,ftCional deoreta; 
Art. 1? Os servidores públicos c1vi1 

e ledertus, da; adminlstração. centra
lizad[l ou autárquica, que, à data. da 
publ:cação da. Lei n9 3,780. de 12 de 
julho de 1960, se encontravam nas 
condições, p:·ev!.staa nOE arts. 43 e 
44 déssc diploma lt'gal, não poderão, 
até 1ue seja...~ solucionados os re,s.. 
I'1.,'cl,hrOS prooes<;{)S de readaptação, 

PJl.QlliiIl?""!2J:!-l~U.),q".s~UCDCL--1 ser desviados do exerc1cio de suas 
oovos atribuÍt:;ôes, sob pemt· de res .. 

«Promove a divu2{]aç.4g~ do en- pons,abílidaQe da atitOl'idade que o 
sino 'lll'íJnprio pela xv. !W2lJLim I determl~ar. , . '. 
t.Qdo a País e Q tc:leiZilliPlln .. 'l11e}~t9: \ ,parátg·alo U1l1CO. A tnfrIll?bnc1a B.O 
d91 trabalhoS das escolas tê.c.l1.Ü;r;tS 1 ~!s~".o ,n~st~ artigo constItui falta 
'P"otissI0nais". I ",ra-.e, s:JJ~Jt,ando o seu autor à pena 

-- de demlEiSao. ' 
t;.ct. 19 Fica Q Govêruo F:e-deral au- -' Art. ~!i} Esta lei entra em vigor na. 

t(l~>l:r;:a<do a promover, por mt,ern1édia data ·de Sua publicação. revQO'adas as 
do Min:!.stét·~o da Educaç~o e Cultura, i dispc>siçées em contrário. <> 

81npla e crescente di.~'seJ11ina{'ão dO; • 'p.'~ • 
ensino p!'imir:ó atravé!; das TV'ES-) O S_ •. Pn,E..,IDE:-JTE. 
.:::\)1~,~ em to:IQ () pais. 

los ConSelllC)a de Técnicos de 
ministração, da existência, 
Muni.clvws em seO'i~, 
ç(}';, em.t:u·êsas. So-
ciedades de te-
nham sede, \":;"v~~~~ 
te habilitados, 1 
ciente para o 
funções que lhes 

81' ~ Presidente, esta 
por objetivo a.brandar o rlgor 
Art. 39 do projeto que diz: 

"0 exercício· da pl'ofis&§iJ Qe 
Técnico de Administração é pri
vatlvo: 

'. 

Art. 59 - Aos Ba..charé!s em. 
Administração é facultada. a in.s ... 
crição nos concursos para provt. 
menro das cadeiras de Adminlg... 
tração especifica. exist.entes em 
qUalquer ramo do ensino técnico 
ou superior e nas dos cursos de 
Administração, 

Q.) dos Bachareis ern AdmInJs.
,tração, Pública ou de Emprêsas. 
diplomados no Brasil, eDl cursos 
regulares de ensino superior, of1-
ctal, oficializado ou reconhecido, 
cu~o cuniculo sela fixado pelo 
Con.wlho Fe<leral de Educaç'§D. 
n-o.s têrmo,s da Lei n.c 4,024, A Comissão de Legislação 'Social ó 
20 de dezemhro de 1001; favoráVel à E1ln.enda n9 1 pr-opoata. 

b) dos dtPlomados no ~~~~! pel~ nobre Sella'tlor Mcm de Sá. I 

em CUTSOS r~ul8.1'ts ae } A Emenda n9 2 ma.nda dar no a.rtt ... 
tração, após '& revalidação do gD 20 nova. redaçãO. O art. lO pdo 
ploma no Mln1f.tério da Educ~ projeto está a.-:sim re<ligIdo: \ 
ção e CUltura; 

C) doo 9,u'. embora não satis. Art. 2U. O dispooto no art, 3.1 
façam o disposto nas alfneas. ano des.ta Lei só se aplica aos $ervl00e 

munlcipal. • às empréBas prlv"," 
teriotes, sejam diplomados em das, ,após comprovação. pel~ con .. 
outl'o.s cursos .superiores e C~ fielhos R.egoinais de Técn.tbo.s do 
tem, DA da.ta da vigêncIa desta Admt-Lstr ã d ,_u .. I 
Lei, clnco anos, ou filais, de at1- J.J.J. aç o, a eX'.::!iL~.L1a~a, nO.t 
vidades próPrias <lo campo pro- Municípios respeetivoo, de téChi .. 
flss.lonal de Técnico de' Adminis- coos lega.lmente ha,bUitad08, em 

número suficiente para o a"t;en,i 
traçã,o. definido no art. 29, timlent.o das funções que lhes sla 

A emenda do· nobre Senador Mem l;lróllr ias, 
de Sá, Admitindo...se a hiPÓtese 
não exib.t~m titulares nas condi«ies 
exigidas' no Art. 39, abre eSSa ex~ 
ceção, po'!'que admIte: 

emenda proposta acrescenta aD 
primitivo as s-eguint-es expre&. 

Aos serviços municipais, às em. i/e socledade& de economia. m1atQ. . 
prêsa,s priva-das e às autru:quja.& noa EStada.s e municípios. H 

e so::iedades de economia mista 
das Est_a.dOS e Munic1pios, após não há técnicos, em número 
comprovação, pelOS .. Conselhos de para o exercício da função 
Técnic-os de AdmInistração, da de a.dmini.stracão, então, é 
existência, nOs Municípios em que \ '''~'"~.~ que não· fíque na lei tal ex!-
êsses serviçOB, empre-:;as, autar... em .se tratando de emprêsaJ 
quias ou socied,:\'d·eg de economia de .autarqula.s, socieda.des 
:mIsta. tenham sede. d~ técnicos le.. mista dos Estados e mu .. 
galmente habllitado.s, em número na verdade. não eX1s-
suficiente para o atendimento das ha.bilit2dos, de acôrda; 
.funções que lhes são próprias", 'Prestadas pelo!3. Con-

Art. zn Sêrão contnttaQüs pa~a esse 
m;s/:er h<q1'ários nHS estaç&es de t-ele
vis..9.o. que se _ di"puserem fi. !'ealizar 

pwgra.r!1"9S ded:caàos a ê.'t:,e Plt"J'jótI- 1~~~~~~~~~~~~~~~~~l das co objetivo, indenizando as c:5taçõ~s 3
D

• 

transrn:,ssora~ mediante c~nvêl1;o, pelt' A emenda nO 1 é l então a ~omple, 
Clt':~to opernci-.')tlal: j)' ' mentaçao de~toutra, que suprjme jus~ 

de .(\dministração. 
a Emenda n 9 2, por 

;oà\'~rá;~~"~,,a,~ de Legisla,ção socla.l 
f sua ap:-ovação. ~Muito 

Art. 39 No.,; 'convênios que .firma.r Em votação o reQuerimen'to. tamente, e qUe diz o seguinte: 
p:.c,,\ a.tenr1~r aos .... bjéifvos técnic03 Os 8":5· senadores Que o aprovam, Suprima~se a aHnea "b" 
pedfl/.;"Ôglcos ck'l c-<iuc<J,ção dI:! bnse queiram r..tefmanccer sentados. (Pau-. art. 29 , 

através ri:i telev,s!1o devc~'á () Poder S(l). b) os diplomados no 
Exccnt.iy-o contratar em regime de gc.;t4 flp:-ovac!Q. pr[o!,Í(h~dc o sistema das TV-8s.cota3 étn cursos regulares de Adnünls~ 
J
• . '1 • d P f Eml CD~cqüênchl da deliberação do tração, após a devida revalida,ção 
li nnp f).!l"a -os no nosso - as. d t ,. . do respectlvo diploma no Mim'E-

Art. 40:0 Fica o Govél'l1-o Fedel'al t'ienarlo. p!l.f-sa-se lme ia amenvc à 
iguahl1entc auto-riza-da a: promo~rer o a.precb .. ção da matéria, que depende têrl0 da Educação e Cultura: 
te:~viskma.m'-ênw da.<; tl'uu:\lhos das do pl'onnucü.'-'inento das Comissões Je n~ titular, nessas eondi-

_ té j ." Ls COhElitu.i~.ã.o e Justt((a ~ de Legisla... os Técnlcos de Ad~ ehrúlns - cn cas p:of'ss!Ol1n: - 1:::;;- adotar a no-rnea ... 
01 ,,, b 'h a I Mo Soc·f1.1 sõ1;lre as cnlendas de P1e-. c a,;; r,e .L 1'a ;Jx o - ç ra o oon \ê.. de administra,ção, 

dtnento e anroveitnnlento dos s.lunotl l1f\ri~. de n.."'>. : e 2. 
inrel'e.s3udos: . \ SOllcit-O o parecer da Comtssão de 

Art. 51? Os convônio5 psrn ê.sse cn .. Constituição e Justiça. 
~ 'no e sua regUlamentaçãO' BerR<J Tem g palavra o nobre Senador 
t{D!'uvs.-dos pelo Ministério da- :8o.u- Neto, para emitir o parecer 

De nV:ldo que dou parecer favol"'v.l\ 
às emendas USo 1 e 2. como CU.".',UI'
cionajs. 

Ei~tá í!i)rovado o projeto. 

() SR, PRESlIlEN~'E: 

(Nogueira da Gama) 
çã,o as emfndaii. 

I 
em nome d.a Co!nissiio de ConstihúçM 

ca~&p e Cul ura. t· 
Ar~. tj9 Revogan'se as d:sno.;;;Cõe.s e Jus Iça. 

tm contrário. O' :iR tlEZiGtRA. NETO~ 

O SR. PRE8lDE..,<TE: 1~:êfu:2 
da Ga1Wl) _ Solicito· () 

O SR.PIIESlDENTE: 

(Nogueira ·da Gama), 

['ROJEITO DE LEI DO SENADO 
:m:mt DE 'MiL 

(para emitir vareceT) tsehm revisão 
d·o orador) - 'sr pre§jdente. t.e.n..ho 
em mãos Emenda Dl? 2 a~autoria 
do SenadOr Me mete Fª-All,e.-estaoer.e: 

Ao art. 20: 

OOmi$.<;â.o de Legis1ação 
o dou a_ pala.vra a o 

'WL1-1fredo Gurge.l, 

(Nogueira da GamQ) SObre a.. 

Dê·,;;:..e a seg~~inte redação: ;~~~~~~~~b\~i~~r~~f~r'lO Requerimento que ,vai ser Udo Sr. 19 Secretário, 
"Ari·, - 20 - O disposto 

Lei $Ó se flpUcarã aos 'se;:;'i,:osl E' lido e a:prova.do o' ~eguInUI 
municipa.is, às Re e' t 9 346 d 19'" e às .uI .• rq~i'5 ' qu nmen O n • e "" 
economIa rnista ~j~~~;~~~r~f:2~~~.l NW têrmo§ dQ a.it 39 do Rêgimel.!-._ 
MunicipiM, n;llÓS l\J ~ tnteruo. requeiro 1içe~3.· nu: 
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:n f 3fjt::b: Me hi'balhos dQ Senado ~lo Ináriti para Plallej.amento e Coordena .. 
'Prazo de !l2 ©M- ção Econômica sõbl'e a polítiCo. eeonô .. 

w • l~::t do Pa1s e o programa de ação 
Sala. das Ses.soes em 19 de setem'"jdO GOYêrno FederaJ . . 

bro de 19'64 Pedro Luão1.\oo. • 
O QR PRES1DENTE' O Sr. ~1:!nistro deverá comparecer, 
. ..... ,.. portanto, às 14 hore..s e 30 minutos, 

amanhã. Após sua exposição S Ex" 
pOderá seI argüido pelos Srs, Senado .. 
reg que se inscreverem para ê.sse fim. 

Em face disto. não será marcada 

~~~c;!~2];El!~=: Ordem do Dia para amanhã. Nada mais havendo que tratar, en _ 
__ "",cerro (l presente sessão. 

Esgotada a ma térla da Ordem êo E'itá encerr2da a sessão. 
D:8. 

A sessão de amanhà se de.stlna à ILevanla-se a sessâo às 17 hc-
expo.<;ição do 51' '. Ministl.'O Extreordi- T~ e 45 minutCUi.) 

• 

SECRETARIA DO SENADO FEDFRAL 
Ato dI} Primeiro Secretário 
PORTARIA NO 46 - DE 1964 

0,--

Ato da Diretor Ger.al 
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COMISSõES PERMANENTES 

MESA' 

.Presldente - Moura Andrade IPSD) 
V:ce-.. PreSlC€IlLf NogueUtf ch.. Gama (PTB). 

1;1) Secretário - 01narte Mar1s tUDNI 
~. Secrf::ttu1c - UllOertl. Mo.r1nho 'PSD) 

3.~ secretário - AC1a.!berto 'SeDa lP'fB' -
4.) Secretário - enttete Ptnheiro 4PTN) 
1.-> Suplente - Joaquim Parente (UDN) 

.6. SUplente ~ li 1 I PSD) 
3;° Suplente - Vasêoncellos TOrres (PTB) 
4.° Suplente - Heribaldo Vieira t?em legenda - BPl) 

REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA 

PARTIDO S~CIAL. D&\iOCRATICO {PSOJ - 22 represehtantea 
1. J ase OUlomard ~ Acre 
2. LObão da Silveira - Pará 
3. EugênIo Bafros - Maranhão 
4 SebaStiáv Mcher -' Maranhão 
5. Vlctortno Freire - Maranhão' 
6 . Sigefredo Pacheco ,- piam 
7. Menezes Pimentel ~ Ceará 
8. Wilson Gonçalves - Ceará 

9 O'Ja,lfrN' Gurgel - R. Q, N'lrt.l 
lO. Ruy Carneiro - Para1ba 
11. Leite Neto __ Sergipe 

12, AntOnto Balbtno - Bahia 
13. J effersOD. de Agulal E. santo 
14, GilbertO Martnhu - 'Ouanabara 
15. Moura AndrlÍde - Sã.o PaulO 
16. At1l1o Fontana - Santa Catarina 
17 Gutdo M.ondin - R 'Q Sul 
18. Benedito Valladares - M Gerais 
19. FUtnto Müller - Mato Grosso 
20. José FeUClano _ Goh\s 
21. Juscelino ·Kubltschek - Golês 
22. Pedro LUdovtco - Qotás 

PARTIDO I'RABALHISTA' .\lRAi1ILEITRO '!'TBI - 17 reDresentante.· 

1. Adalberto Sena _ Acre . lO· Pessoa de Que1roZ _ PernambUco 
2 Oscar Passos - Acre 11. "José Ermlrio - Pernambuco ... 
3 Vivaldo Ltma - Am.azonas 12. Silvestre Pérlcle.s - Alagoas 
4. Edmundo Levl - Ani.azonas '13." Vasconcelos TOrres - Rio de J .... 

BLOCOS PARTIDÁRIOS 

Bloco Parlantentar lpdependente 

PSP '" ." _ ••••• o. o,.!: ••••• ". o •• '" ,.0 •••••••• 
PrN •••• ~, •••• o ••••••••••••••••••••••••••• 

PSB ~ •• o •••••• ,. .................. I ••••••• " •• 

PR .• 0.-•••••• o ••••••••••••••• " "' o. o .1. o'" 

MTR '., _.0.:0 •••• 1 •• _ ••••• ,.-............ 1-" 

PDO ••••••••••••••••••••• '0,. •••••••• o ; ••• o 

Sem le~enda. •••••••.••••••• o ••.•• ';:,~"o"'" 

LIDERANÇAS 

2 Senadores 
. 2 Senadores· 

1 'Senador 
1 Senador 
1 Senador 
I, Senàdor 
2 Sef?adores 

10 Senadores 

LIder do Govl':!rno 
Daniel KrIeger IUDN) 

Vtce-Líder 

Mem de Sã 

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE 

',.{der: L1IlO :de .Matos IPTNJ 

Vice-Lideres 

Aurélio VIanna ,PSBI 

... Júllo ~e1te - ,PR" . : I ,Josa .. pbat M,rlnho (set legenda) 
Aarão Stelnbruch tMTR) , 

, . '1' Miguel Couto (psp, 
Arnon de Mello 'PDC) 

11' -' PARTlD.OS 

PA.R'rIDO SOélAL Ofu\!OCRATICO 

.ípSn. r 
I 

PAR'fIDO LIBERTADOR 'PL) 

Llder.: Mem C1e sa 
Vice-Lfder: ~loyslo de Ca-rvalhô 

.' , 

I 
'1 

I' ., 
'j 5. Arthur Virgf110 - Amazonas neiro . 

6 AntÔnio Jucâ - Cearâ . 14 Nelson Macula0 - paranl 
Llder: F!IInlo Müller 

PARTruo SOCIAL PROGRESSISTA j 
7. Olx Hult Rosado - R~Q' Norte I';. Mello Braga -- ParanA 
8. Argemlro de Figueiredo ~ Paraíba _ 16, Noguelrâ da Gama - M Gerais 

9 Barr{)f!' Carvalho - Pernambuco 17,. BezeT1's Neto ~ Mato, Grosso 

UNlAO DlêMpCRATICA NACIÇ)NAL IUDNI -;lD representantes 

1. Zãenanas de 'Assump~ão - Pari 9, Padre Calazana - SãO --PaUlo 
2. JoaquIm Parente - PlaU! 10. AdoIpho Franco - parruul . 
3 JosP Cândido - Piaut 11. [rtneu lrnhBu.set'· 8 C8tartDa 
4 Otn.rie Marb - R.O do Norte 12. AntOnto CarI ... - 11. Ootarlna 
5 Jo~o Agrlptno - Paraíba r \ 13. Daniel Krteger - Rio Gra.nde 40 . 

-6 RUI Palmeira - Alagoas . Sul, . 
l' Eurico Rezende - E. Santo 14. MUto" campos - MI" .. Gerale . a. Afonso Arlno., - Guanabara 15. Lopes <Ia Oosta - Mato a"""", 

PAR'rlDO LIBERTADOR (PLI - 2 representante. 

1 .. Alorslo de Carvalho - Bahla 2. Mom de Sã - R. G. dó slil 

PA.R'rIDO rllABlUJnSTA NACIONAL (P'!'N) - B representanteo 

1. Cattete PInheIro - Parâ . 2. LIDo de Matos - B. PaUlo 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA (P6PI - 2 representantes 

1. Raw Glubertl -' E_ Santo • 2. Mll!'Uel Couto - R. de JaneIro 

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRo (PSUI - 1 representante 

1. AuréUÇ) Viana - Gua.nabara 

MOVIMENTOTRABALIlISTA RENOVADOR 'MTRI -1 representante 

1. .. AarAo Stetnbrucb - RIo de Janeln· 

PARTIDO REPUBLIOANO IPRI - 1 representarite. 

1.' JúliO LeIte - B01'g\pa 

PARTIDO DEMOCRATA ORISTAO 'PDOI -1 representante 

. 1. Arno~ de MêlO' - Al~goaa 

SEM L.EGENDA 

1. JosaphatOMarlnhO - BahIa ':0 3. Bectbaldo Vieira- - Sergipe 
. ·RESUMO·· . 

partido saciai_ Dém~àtico "';PSU' .• " __ •••• -=-....... 22 
t'tl-rtl(.~ 'rrabaJ.1liSt~ St881lelrc. P'l:'B) •••••••••••• ~.~ 11 
UnUio uemocrátlca NactorltaJ I UDN).... ••••• .......... 15 
partido L.Jbertadot' tPL, , ... ,.. " ..••••••••••••••• .,. ta _ 
Partido ft'abalhista Nacional IPTN) .••••• _.......... 3 
ParUd( SoctsJ ProgreSSista ·IPSP,...................... a. 
PartldC' SoctaI1sts Brasllelro tPSB) •••••••• __ •••••• 1 

. partido RepUblicano .PRI ~ ,' ...•••.••••••••••• _.. 1 
Partido DemOCrata, Cristão: IPDC1. ,_ .....••••.•• _ •••• 1 
Movimento Trabalhista R<l1 .. 'Jvador ·tMTR) •••• '" ...... 1 

Sem legelld~ ••••••••••••••••••••••••••••• ·0 •• 0 ••••• ". 

• 

Vlco-Llderes: 

~Usob,CJonçalves 

. Slgelredo Paeheco 
Walfredo Gurgel . o: 

\ )...tder; Mtguej Conto 
Vice-14der: Raul Giubert1 

PAIU'lDO l'RABALHISTA 
NACiONAL 'P'1:Nl. 

PARTIDO rRABALHlSTA 
BRASILEIRO 'M'B) 

Ltder: L1nc de Matos 
'Vice-t.ider' Cattete PtnhelrO 

Lidar: Arthw Virglllo 

V'*L1d ..... ' 
Bezerra Neto 
O ..... Pasaoa 
AntOnlo Juc4 

m' - ,,"'fUIVU!! UI; UM 50 
REPRESENTANTE 

MOVIMENTO l'RABALHISTA 
RENovauOR 'MTR'. 

Representante: Aarão ,Stelnbruch 
\ . 

UNIAO DEMOCRA'rlCA NAClONAL 
PARTIDO DEMOCRATA ClUSTAO. 

'POc • 
. IUON' ". 

Representame: Arn~:m de .Mello 
Llder: Daniel Kr1eger 

V!c .. L1deres: 

EurfoQ ReZende 
Adolpho Franco 
~Mre CaIazana 
Lopes da' Costa 

PARTIDO REPUBLlCANO ,PRI 
ar.presentante: ~úlio Leite 

PARTIDO SOCIALISTA 
BRASILEIRO 'PSB> 

Representante: Auréllo Vianna 

AORICUL TURA 

PresJdente ...: senadoI. José Erm.tr1o 1P'l'B. 
Vice':Presldente - Senador Eugênio Barros: ePSD) 

T1tulàres 

Eugên!o Ba.tro& 
José FeUClano 

Titulares 

José Ermlno I 

Dtx~Huit· RosadO 

Tftülares 

Lopes da Costa 
Antoruo Carlos 

Titulare$' 

J1jllo LeIte 

COMPOSIÇAO 

PSD 
SuplenteS. 

~ 1. Att1l10 Fontana 
'2: dened1to u!I.lladllrea 

P'l.d 
Suplçntes 

1. MelO Braga, 
.2. Argenuro de Ftgueirédo 

UDN 
Suplen-tes 

1, DanIeJ Kl1egez 
2 .. Jo~o A~ri.p1no 

BO.P.l. 

8up~entes 

Raul GJubertl ,PSP). -

Secretârl0 - José Ney Dantas, 
RettIliOes: '- Qu1:r:ltas-fetrftl>-; às 10 haras " 

f, 
J ., , , , 

f; 
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CONSTiTUIÇ.1\O I< JUSTiÇA 
Presidente _ A10ns0 Arlnoo (UDNl 
Vjce~Prcsfdente - Wilson Gonçalves (PSD) 

COMPOSrçAO 

PSD 
Titulares 

Jefferson de Aguiar 
AntOnio Balbmo 
Wilson Gonçalves 
ku,Y Carneiro 

Suplefltes 
1. Menezes Pimentel 
2. Leite Neto 
3. José Felll'iano 
4. Filinto Müller 

E'TB 
Suplentes "J.itulal'es 

Edmundo Levi 
Bezerra Neto 
Arthur VirgíllO 

1. Argemiro de Figueiredo 
3, Oscar Passos 

Titu)ares 

AloySiO de CarvalhO (FL) 
Afonso ArlnoB 
Milton Campos (.) 

UDN 

2. Melo Braga 

, 
~uplentes 

1. uanlel Kneger 
a. João Agripino 
3. Eurhco Rezende 

B.P.l. 
Titulares ,suPlen _ 

.JOsapn3 MarInha Isem legend,u Aarão SteiDhI'u.cb 
Secretária - Maria Helena Bueno Brandão. 
Reuniões - Quartaspfeiras- às 16 horas 

DISTRITO FEDERAL 

PRESIDENTE: ~enador AUJ'éllo Viana 

,MTR) 

VICE·PRESIDENTE: senador Pedro Ludovíco .. 

'i:\tulnres 

Pedro Ludovica 
. Filintc \!üllel 

Oscar Pa.3Sos 
Edmundo Levy 

1'. S. O 

P. T. B. 

U. D. N. 

SupJentc~ 

JOSé Fetlclano 
Walfredo Gurgel 

Melo Braga 
Antônio Jucà 

Titulares 

PeSsoa de Quelroz 
Antônio Juca 

Tltulares 

Padre Ca!azans 
. Mem de Sá -, PLJ 

.,i" 

l?TB 

1. 
2. 

:,nN 

l. 
2 . 

, B.P.1. 

Sup!euren 
Edmundo LeVl 
Vivaldo Lima 

Suplentes 

Afonso Arlnas 
Milton CampOB 

rituJares Svptentf:s 
Josaphat Marinho IBem legendf;l· L1nl"J de Mattos tPTN) 

Secretária - Vere Alvarenga Marra 
Reuniões - Quarta -feiras à.s 16 hO!8S. 

FINANÇAS 
~resldente _ ArgemirO de f'1guetredo IPI'B) 
Vice-Presidente - Danie) Krteger IUDN) 

. TItulares 
Vlctortno Freire 
Lobão da Sllvetra 
Smerredo PaC'heco 
Wilson Gonçalves 
Leite Netç 

1'I'ulnn;';; 
Arg:C111:rll de F'!::rut'iredo 
Bezerra Neto 
Pessoa de Que.lroz 
Antônio Jucá 

rtt\llares 
Daniel Krleget 
trincu BornhAusen 
Eurico Rezende 

l'nular 
Mem de Sá 

COMPOSIÇAO 

PSIJ 
~plentes 

1. Att1llo Fontana 
2. Jose Guiomard 
3. eugêniO de Barros 
4. Meneze~ Ptmf:nte\ 
5. Pedro t..udovico 

E'TB 
SUplentes 

Ao. José Ermlrio 
2 Edmundo Levt 
3. Mele Braga 
4 Osral Passos 

UDN 

1'1 

Suplentes 
1. lI.lIlton Campos 
2. João Agripino 
3 AàolphO Franco 

. suplente 
AloySiO de Carvalho 

B.P.I'. 

1. JúHc Leite 'I PRI 
Suplentes 

306ZJ 

Eurico Rezende 
AntOnio Carlos 

zacharlas· de A.ssumpção 
Lopes da Costa 

I'ituJares 
Lino de Matos , PTNl 
AuréUo Vianna fPSB) 2. Jos:lphat Marinho lSem legendai 

B. P. 1. 
Aurélio Vianna Llno de Mattos 

SECRETARlO: Aracy O'Rei1ly de Souza 

REUNIOES: óD~felras - às 16,00 horas 

ECONOMIA 
Presidente - Leite Neto (PSO) 
Vl.ce-Presldente - José Ermfrio (PTB> 

..-

TItulares 

Leite Neto 
Attillo Fontana 
José Fellciano 

Titulares 

José Erm.1r\o 
Melo Braga 

~uplentes 

Adolpho Franco 
Lopes da Costa-
IriDF!1l Bornhausen 

Titulares 
Miguel Couto IPSP) 

COMPüSrçAO 

PSO 

L 
2. 
S. 

E'TB 

L 
2. 

UDN 

1. 
2. 
3. 

B.P.l. 

Suplentes 

Jefferson de Aguiar 
Sigefredo Pacheco 
Sebastião Archet 

Suplentes 

Bezerra Neto" 
Oscar Passoas 

c· 
Titulares 

José Cilnd!dO 
Zacharias de Assumpç/io 
Mem de Sã IPU 

Suplentes 

Auréllo Vianna (PSBl 
Secretária - Aracy O'ReUJy. 
R-eun\õ~ - Quintas-feiras às 15.30. 

~DUCAÇÃO E CULTURA 
Presidente - Menezes Plmentel (PSDl 
Vire-PresIdente - Padre Calazans (PTB> 

Titulares 

Menezes Pimentel 
Wo.lfredo Gurge1 

COMPosrçAO 

PSO 
Suplentes 

I. Benedito VaUadares 
a. Sigetredo Pacheco 

(.) Ltce!,!Çlado. SubstitU1do pelo Sr. Eurico Rezende. 

Sp,cretàrfo - Cid BrUgger 
Relmíões _ Quartas feiras. 

INDúSTRIA E COMERCIO 

Prestctente - SennôOJ José Fe\1clano r·PSD) 

Vice-Presidente - SenadcI Nelson M~('u!an (PTB) 

Titulares 
José FeliClano 
Atilio Fonlana 

Nelson MaCUla0 
Barros de Carva!.ho 

Adolpbo Franco 
Ir'.neu BornhaUisen 

COMPOSIÇA-O 

PSP 

E'TB 

B.I'.I. 

Suplentes 
Lobão da SUvetra. 
Sebastião Archer 

VIVo.ldo LIma 
Osca!· PassoS 

Lopes da Costa 
Eurico R.ezende 

Aarão StelnbrUch Raul G-lubert1 

Secretárta Maria HE:lena Bueno Bra.ndão. 

Reunião - quintas-feiras às_16.30 horas. 

LECISLAÇÃO SOCIAL 

o 

PRESIDENTE: Senador Vivaldo Lima IP.T.S.I 
VlCE-PRESIDENTE: Senador ~a.Ifredo Gurgel (P .1.:3.0.' 

TitUlares 

Ruy Ca...neiro 
Waltredo Gurge! 
AttlUo Fontnna 
EugênJo Barrop 

Vivaldo Lima 
Antônio Jucú 

1'. S. D. 

1'. T. B. 

U. D. N. 

Suplentes 

Leite NeLa 
José Ouiama.rd 
Slgetredo . Pacheco 
Lobão dn Silveira 

Edmundo Levy 
Pessoa de Queir02. 

Eurico Rezende Lopes da Costl. 
Antônio Carlos . Zacharfas de Assumpçc\o 

P. S. S. e M. T. R. . 
Auréllo Vía.nno. ARrAo .3telnbruch 

BECRETARlO: Cláudio l. Ca~'nelro Leal 

RETTNlOES: 8'-telra.L _ às 15,00 horas 

. , . 

\. .: ~ .. 

.' 

-
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.' 

" i'.li~'AS E EN'ERGtA 
pnm5IDENTE,; Senador josaphat MariD.hO (P.B,'r.) 

VlCE-PREf'lDE:NT.~: Senador José ErmJrio ,(P.T.B.). 
TItulares 

P. 8: D. 
, . J!enedlcto Ve.lJadar.., • 

Suplentes 

Pedro Ludovlco 
Filinto' Müller Jefferson de ,AgUiar-

P. T. B. 
José Erm!rlO 
Argemiro de FJguelredo 

, U.o D. N. 
João AgrlplnO . , 

. Antônio Cilrlos 

Ntitson 'Maculan 
AntOlllo Jocá 

José CândidO 
Afonso Arinos p. P. t. l Josaphat Marinho " ' Júllo Leite 

. SEC~ARJ:O: Cláudio 1. Carneiro .. 001 
. ~'. - . 

, I, 

POLIOONO DAS S~CAS • 
PRESIDENTE: Senador Ruy Carneiro (P. S. o.) 

VlCE·PRESIDEN'l'E,: Senador AUrelio Vianna {P',SwB.) 
Titulares· Suplentes 

P .• ~. O. 
~uy CarneIro 
Sebastião Archer 

Dix·Hult Rosauo 
Argemlro de FJguelrerlo 

João Agrlpjno / 
José CândIdo 

P. T. B. 

0.. D. N. 

Sigefredo .Pacheco 
Leite Neto . 

Ontônlo Jacá 
José f;r~frl0 

Lopes da Co~t:.\ 
Antônio Carlos 

, P. 8. B •• P. R, , 
Aurélio ViannA Jllllo Leit.a 

SEORETA,'Íl0:, Cláudio I. Carneiro .Leal 
RE1!NIOES:' SR.·feiras -. às ~l~,O~ haraa 

PROJETOS DO EXECUTIVO 

, , 

. PRESIDENTE.:, Sênndor Joã.Q Agripino (U,D.N.) 
VICE·PR~mENTE: Senador Wilson aonçalvtlS (P,.S . .o.) 
Titulares. 

Lelet Neto 

SuplenteS 
F. 8, 1J. 

" José Çiuiomal'd 
, 1. Walfr'edo Gm:gel 

. 2." José }leliciano, 

·l\fem de Sã 

nárros Carvalho_ 
Bçz erra. Neto 

, DaÍllel Kiieger 

, 
p, r., 

.. ~'. T .. S. 

3. Rui Ca rn~ro 

1.. AloySio de Carvalho 

1'~ Edmundo -Levy 
.2. Melo. Braga. 

U, O, ,/l. ' 
.í •. -AiltQD10 Carlos 
2. ,-Adolfo Franco 

',B, p, 1. , 
L!no "dI?' Mattos L .Aurélio Vianna.' 

. , 

SECRETARIO: JoM Soares de Oliveira,. FilM, eve'ntual~ 
• o( EtE'UNlõES: 311 .. :feit:a ~ às~ ,15.00 horp...s -

• 'REDAÇÃO 
PRESIDENTE: ',Sennd'ar Dut-Húit Rosado '.(P .. 'L 8. > . 

VICE·P.~ESIDENTE: Senadót Antônio Carlos lU.D.N.), 
r;r:1t.tl1'U'e3 "~_ ':. ,- ':SQplentes" . . 
, P. S, D. C' " ", ,': : -, ' 

, , 

; 'Walfrec(o' Guigel· .' :. ..' ... babão ".da Snveltl\: .. 
i" '. ~bn~tião Al;'che~ ." .... " J~é Peliciano . . . 

Pc T B' ", ' 
. _D.lx-'Huit ROSado . ;.', - . "Edmutjdo- Levy 

r 

. 'Antô_r\io Carlos,- l1... D .. l'!. ~iCO ~,t:ZendC _. ~j.,. . 

, -BPT e S/LEGENDA , " . ", ' ' 
~. "~-o '-. "4-':JósapÍlht.:Mqr:lÍill() ~;'~1:~~: .... ' . Júlio.",Leite 

" >-". - - , 
i/O .f 

',: 
SECfi.~4RIO: Ne~2a J •. ~ Ve.rr1símo .. 

~lJ!~TO~':·4a.te1ra :";~às .16,00 'hot,aa'-. _:~ 

,,'. RELA(,:ÔÉ~EXTERIOBI;S: :'. 
ti~t~e~. - BenedIto! -ai!\'Joa:~'.(f'SD). ' 

. I Vice"Presirtente. ~ Pes.~oa. de . 'Queiroz (,rnn" 
H •• ij, . 

. _ ..... COr:lfoO~.t~A6::: ~ .(" 
ft,tUléJ'8S. ;. '~,' . ~ ~" ~ ,'- , Suple:QteQ 

:'1: ,'. t _ . _: '\ . _. . .PSU .. '.. -~,' ,~' -< ... 

~ened~ct9:. 'V'1Haçtar~" :. 1_ -Rt1Y"Ca-rnf.!tto _ . 
F!!1n~ MUr;-el "~ , j."_('.. 3 /üe1~e Netc '. 

'- ":"'~. '.' , 

Meneze~ "Pt nentel ~ '-", __ ,3: Vlct-oIttno 1!J'e1rt>. ; . 
~' ~.JOsé· GtU'omatd " -;0-. ~/I '-'" -';: "~ :4 WUwD.OonQaJves- ._ 

o;..'._~ \ •• ' ,..,; "",' • ,.'1:;.', ~-'~, -'~': <P1:'$ " .• ~ ~ .. , • I ~ .'1! •• :"f!:~.,,,. 
;~ .. '! - :. pes..~', -Q.,~. Quetniz. '~. h;, . #-.f: - '.;·l 'Ah~nI,j: JucA" :... "'~ _. 

:~:.,., .: ;Vlvaldo' Lima,,_, ',~' .. ',~< ~ ,":r, _ ~. (:;..l~ -A-J:geIl11rd ide ;f1'igiJelrcdo- . , '," 
''O '- ci" . ... ~. l, ;. ? M" 'ar' "'- - ~ " ~:car .. ,~'a~~ ·.,-c~·. '~';'-_,:_: .. -c., ....... i}.O -, Dfê' ;"" .. ' < .. ,-' .. 

, '. '. ,..-"'-' • ,1- :. Ol"l-.~..,·· ': ~ ;. ~r';"':. ~- ''i..: ..••. 
; An~tonlD.~'CaI;JO; .. ' '. ~~.J-. 'Padre 'C4laZa,nS_. . :\~;". 
J~ '(;ài\l11do', .. ', ,a~ ,João e.grJp10ó> ' ,. 
'Rul '.pJ.lmeL~.9; 3, Mem ~:e .. SA (~~ 

,c' " ' ' BE',l,', ' ' '" ' 
~' A3.':i~'_. ''-)J n-IJTueh ,~I\,TR) . .~;Lll~o .de· Minai>, &1.'N)~ 

., 9'ecreJúI"lO' --: JQ5.c' Batlst·s Oarte,l{,m ·Bf1lneo. r. ' 

Reu~~e8, -:"'" QUU1~')"f:ll'_n~) ~ )6: tlor.~~:, ,1,>' .• ~~ 
.;: ... ,. ,- " ,~ - -,:-:: ,,,- . ..~ .' 
~" ... :' •• ,:, A ~',. ~ '-ir ... _::'~,,:.,' 

, " 

'. :, , , ., -.:;;'" 

" . , 
" 

. " 

, SAúDE 
PRESIDENTE: Senador Sigefredo Pacheco (P.S.I).J 

. . : ' . \ 
V,CE-PRESIDElNTE: 8enadJ)r JoSé Cáodldo (U.D,)I<.I 

Titulares 

Slgefredo_ Pacheco 
Pedro Ludoyico 

DJx-Huit Rosado 

Ra ul Ojubertl 

José Cáodido 

P: 8. D. 

"P. T.,B.' 

P. S. P. 

U.D.'N. 

Suplentes 

Walfredo Gurgel 
Eugênio Barros . 

, AntOnio Jucà 

Miguel Oouto , 

Lopes da çostâ· (. 

8ECRllTARJ:O; Aracy O'Reilly de Souza 
Reuniões: 5'-felra"'- às 16,00 \loras , 

, SE9URANÇA NACIONAL 

'PRESIOE;NTE: Senador ZacarIaa"de Assumpçdo CtI'.D.N.' 

vrc.:E-~RESÍD~TE: Senador Oscar Passos (P.8.1l.,. 

Titúlarea 

Vlctorino Freirt 
Josá GUjomard 

. Oscai: . Passos 
Silvest.re Périclet. 

P. B. D, 

p, T. 11. 

U.D.'N. 
Za:charlas de Assumpção 
Irlneu Bo:rnbmuven B 

B. P. l. . 

Suplentes. 

'" RUy Carneiro 
Attillo Fontana· 

. José Ermirio 
Dix~Hu!t Rosado 

Adolfo' Franco 
Eurico ~.ezé?dO 

'AuréIlo Vianna 

,SECRETARJ:O: AleXll!idre' P!,aend';'" 

REUNIOES: 5°·telra _ à. 15,00 hor"" 

,,sERVIÇO POBLico CIVIL 

PRESIDENTE: Senador AloysIo d. Cárvalho <P:L.';, 
, • . '. • . ~_. I ,;- _". , • ~. 
,VICE-Pf/.EBrt>ENTE: senador Leite Neto' fP.S.D.) , ' 

, , , ,,-' . . ... ' 

TItular .. 

, Leite Neto 
.0_ , 

;:;igefrego. 

Dix-Huit .,Rosãdo-, 

SU,; .. tre PerIc1" 

" . . 

1-- ~ ;. 

p, 8, D • 

, , 

·.U. o, N. 

SÚPlentçP-

Vlctorino 'Freh-o 
Filihto M.üllel' 

M'elc Bragti, '"'!

Ant4~lQ ,J).1câ 
, ,~ 

, 
,. ' 

'~-" . 
" 

, 

,I 

;' 

, ; 

./ 

" 

·,1 

/ , 
) 

" 
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A) Para Revisão do Projeto que 
define e regula a PROTE. 
CAO AO' DIREITO DO AV· O) 
TOR 

COMISSõES ~lPECIAIS 

Para estudo das causas que O) 
dificultam a PRODUÇAO 
ACRO PECUARIA o suas re
percussões negativas na ex-

Para o estudo da situação 
do CENTRO ratcNICO DE 
AERONAU1ICA E DA ESCO. 
LA DE ENOENHARI.. Dl 
AERONAUTlCA, DE S JO· 
sa DO'S CAMPOS 

Crlaáa em Virtude do ReqUBrlmeDtc 
n'1 4.80~62 do Sr. Sena.Qor Milton 
Camp06. aprovado em 20 ele J8.!lell'C. 
de 196~. 

DeSlgnaaa em 22 ele oovmbro de 
196~ 

ç ...... tção 

Crtalla em' VIrtude do Requer1men
to n'+ ~9-63 0.0 Sr. senaàol .José Ortaaa em rtrtuCle ao Reguerunen .. 
erm1rlo, aprovadO na sessAo de ao Qe to nO 168~63. do ar. SenadOl !Padre 
s.gOsOO de 1963. Oalazana. aprOV&Q() na sessão de UI 

erorrogaQa até 15 de dezembro ae 
1963 em rutude do aequertmento 0'0. 
mel'(l 193·62, aprovado em' 12 de de-
zeJXJllro de 1962 Deslgnll<l. em 22 d~ ago,sto de 1983. 

de novembro de 1963. 
Deslguad.a em 15 11, novembro ~ 

1963 Cempietatla em 4' de JBllWO _ ae Prorrogaaa paz 1 ano. em V1rtUae 
1963. com a deslgnação dOs Senn\lJ'es ao Requerimento 119 1.197 a83 do &> Prorrog.de até 18 d. deaem~ro de 

1964 em VirtUde do RequerlDlen&o "'Q .. 
mero I 163-63 lÚl SI' Senador Anti). 
nlo Jncà. aprovado em 10 de ~ezem· 
bro de 1lI63. 

Sena.c:torea • Vasconcelos. TOrte& e Mor Senador Slgefredo Pacbeoo, 
Edmundo Lev1. aprovado em 15 ele dezembrO 18 

Ptorrogana a.té 15 ele OezeJllbro õe 
1964 em virtude do Requerunent() nô
m.ero L 198-63 dO Sr Sena.d.Ol Mene.
zea p1mentel aprovado em 15 Je cte· 
Eembro de 1963. 

Membros 17) - Partld". 

GlIbertQ MarU1llo - PSD. 
Menezes Pimentel - PSD. 
Herlbaldo VleU'a - UDN. 
M1JtoD campos - ODN. 
Ve.sconce.l.O& torres _ PTS. 
E<1mundo Lo" _ PTB. 
Aloysio d. carvalho - PI.. 

1963. 
Membros 15' _ Pe.rtldos 

JOSé Fellclano _ PSD. 
SlJgetre<lO pa.naco <VIc:ePr.) 

t'BD 
Jose a:r.m1r10 (Presidente) - PTB. 
Lopes <18 COSta - UDN. 
AuréU() VIanna 'Relator) - PSD. 

Membros (6) - Partidos 
JOSé FeliClano - PSt>. 
Ruy Carneiro - PSD. 
An~n1o JUCâ - PTll. 
Padre CaJ.zans - ODN. 

Se.retarlo: AUX1lJ&r LeiJl.SI8"VO, fi) 
PL-10 Alexanctre Marques de AlbU
querQue Mello. 

Para O estudo das Mensa
gens do Pode, Executivo re
ferentes .11 REFORMA AD
MINISTRA TlVA 

Reun10e., 2'. e 6-. rolros às 14 
noral . 

Orle.C1a POl lIllclatlva "da Cluna.rre 

a)' Para estudar a situação' da E) Para efetuar o levantamen- :' pe&ui:~3'" aprovada peio Senado 

CASA DA MOEDA to da PRODUÇAO MINERAL Membros 1181 Partld"" .. 

Crtaaa em vtrtuae ao Requenmen· 
to n' õ61-63. lÚl ar Senador Jertar. 
COD d. AgUl.... aprovad<> em 14 lIe 
agOoto de 1993. Deslgn.da em 28 de 

. agOoto de 1963. . 

Prol'JlOllt\O' at6 14 de mlU'Ço ae '1164 
(90 di.. ) em VIrtude do Requerimen· 
to número 1.100-63. do ar. SenaDO' 
~erlersoD de Aguiar aprovadO em 10 
de d01:ombro d, 1963. 

Mambroo m - Pa.rtldOll . 

Je!feraon de Agul.. CFrealdente 
PSD. 

WilsoD GonÇal'''' - PSD. 

ArtIlur Vlrgll10 - P'I'B. 
E<1muDdo LeVI - P'I'B. 
Adolpho Franco _ ODN. 

EurlOo Rezende JVI.,Pre6ldente) 
UDN. . 

JOSl'phat MarUlho - S/legenlla. 

Bear,tàJ1o: Ofiolal Leg .... tI.o. 
PL-6, J.' B, CasteJon BrtIllco. 

DO PAIS e estudar os meIos Senll<lores: 
capazes de possibilitar a WIlSon Gonçalves - PSD. 

• Leite Neto - PSD. 
sua Industrialização 61getredo PaCnec<> - PSD. 

Crl8l1a em VIrtude lÚl Requerlmen· 
to n' 665-63. do 8r. Senador.iOOé 
Ermlr1o. aprovado na 'es.ãO de lO de 
setembro de 1963. 

DeSIgnada em 19 de setemllro de 

Argem!ro de FIgueiredo _ Pl'B. 
E<lmundc LeVl - PTll 
Adolpbc Franco - UDN. 
Joât AgripUJo - ODN. 
Auréllc Vianna _ PSB. 
"Josaphat Martnbo - Sem legen~a. 
Deputados: 

1963 Qusta vo capsnema (PresIdente) -
Prorrogada em vIrtUde do aeque- pSD. 

rJmento n' 1.159-83. do ar. Benodor Aderbal Jurema _ PSD. 
.Milton Campos, aprovado na aessâ.o Laerte VIDa _ ODN (SUbst1tuJdo 
de 10 de dezembro de 1983. pelo eputado Arnaldo NOiUe1ral. 

Membros (91 - Pe.rtld"" 
JOSé FellClano _ PSD. 
Attll10 Fontan. - pSD. 
Ii:UgêlUO Barros - PSD. 
JOOI' Ermlr10 IRelarorJ -
Bezerra Neu _ PTB. 
Melo Braga - PTB. 
Lopes da Costa - ODN. , 

P'I'B. 

Mllron Campoa a>res1denteJ 
UDN. 

JúIl<> ""lte (V!oePr.) - PR.. 

I) 

ReltoI Dia., - ODN. 
Doutel de Anttrade - PTB. 
Anllloldc Cordeiro _ PSP. 
Juarez rávora _ POC. 
Ewalno Plnro _ MTR. 

_ a\& 11) Oe dezembro de 1963 pejo 
ReQuar1mento 1'79-62, apr. em 12 ae 
zembro de 1962 

- nte 15 de dezembrc de 1964 oeJo 
R.equerllD.ent4:J 1 138-63, apr. em H~ o.e 
dezembro de 1963. 

Completada em 29 de outub:'(" ao 
1962, '15 de mlUO de 1963 e 23 de ,""11 
de 1963. 

Membros (16) - partidos 

Jedteroun de AguIar - ~Sl). 
LobáQ da SUvelr. '23 de abrll de 

19631 . _ PSD. 
au. UarnelJ'O - PSD. 
Beilecucto vaUadaras - PSD. 
WUSOD uonçaJve:I l23 Cle tLO;lJ de 

1963) - PSD. 

DlI.!lleJ Kr1eger - UDN. 
L.aope.s ela OOSta (29 .ae :)Utubro de 

1963. _ UDN 
M.1ltoD CampOS (Vlce--PresldenreJ'1 
f:1er1ba.lào Vleal - UDN.· 1 

aw PalmeIra - OD~. 
Silvestre t'értclea (23 cle enrU 118 

19631 
Bezerra Neto ':13 de abril de (963); 

- PTB.. . 
Afonso Cels<> - Pl'B. 
~oguelra às Gama _ PTB. 
Sarros ca.rvalho _ PTB. 
AloysiO Qe Carvalho tPreSldentel 

_ PL. 
Mem de Sã - PL. 
J~pbat. Marinho - S:legenda. 

K) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 7/61 

(QUE DlSI'Ol< SOHRI< 11.8 MII.Tt
RIAS DA OOMPET~NOIA PRI\' A
TIVA 00 SENADO. INOLUINDO 
AS DI< PROPOR .. EXONI!:RA\;AO 
DOl; OHEFES Dh MlSSAO 01-
PLOMATI('.A l'ERMANENTb E 
APROVAR O ESTABELEl'IMI<"
TO O RO.lPIMENTO I!. O alOA_ 
TAMENTO DE RELAÇOES OI
l'LOMArIlJAS COM PAtSRS es
TRANGEIROSI. 

EleIta em 4 de outUbI' Ode lS61, 
PrOrrogada: 
_ ate 11) c1e dezembro d.e 1962 aelo 

Rel1uertmento 80'1-61 apr. em 14 ae 
dezembro do 1961: 

. - ate 15 de ;dezembro de 1963 pelO 
Req 1 139-e3. apr. em 10 de dezem_ 
bro de 1963 

Oompleeada em 29 oe outullro de 
11162 e ~4 de ablil de 1962. 

Membro! (16) '';'' Pa.rtldoa 

Menezeo: pImentel ..;.. PSD. 
WUsOll Go.nçaJve.s (23' de abril de 

1963, _ .pr~ldeDte - PSD. 
!.Ob!i<i da Silveira - PSD.· 
Ruy Carneiro t23 de a.brU de 1903); 

- pSl) 
GUlt1Q MondiD I.. de .outUlJra Oe 

111641 _ PSD 
O P f . aecretái1o: AllXiIlar Leg1saJtlVO 

) ara o estudo dos e eltos PL-l0 lUextUldre MarqUe> de AlbU
da INFLAÇAO E DA POl/TI. querque Mello. 
CA fRIBUTARIA E CA~ IIAL Reuniões: õoa relr" ao. 18 _ ... 

Para, no prazo de três (3) 
meses, proced·e, ao estud" 
das proposIções que digam 
respeito à participação dos 
trabalhadores nos lu('.ros 
das emprêsas. 

.. EUrl"'...o Rezende (23 de \lllrU ne 

SOBRE AS EMPR~SAS PRI~ 
VADAS 

crt8.Clll em VIrtude do 'ReQueJ:lIi;en
to Q' 531-63 do ar Senador Gouvee. 
VI.i"" aprovad<> na sessáQ do 8 de 
agosto de 1983. . 

F) Para estudar a situação dos 
TRANSPORTES MARITI. 
MOS E FERROVIÁRIOS 

MEMBROS '1963, . - .UDN 
Senadores: Dantel Kn.eger - UDN. 

Bezerra Neto - presidente . Milton campos (Vlce·Prestctent.e): 
Afonso Arinos - Vloe-P1;esidente _ ODN 
Jefferson d,e Aguiar - Relawr. Heribald(.l Vletra _ ODN. 
Leite Nero Lope. da Costa _ ODN. 
~:~ Maouldall Sllv""". i'él'lCl .......... ) _ p'rB 
IlIU . .L1CO Rezen e VivaJdG L.Jma - P'I'B. 

Crtatla em VIrtUde do ReQUerun",,- ~~~t1r!~~~y O'ReUly de souza' _II.mPTB.ury SUV8 124. de abrU de. (963). 
QeslgIlBdB em 8 de 8sOilto de 1963. to n' 162-63 do ar Sen'l\oz José 

Erm1rlO, aprovado 08 sessão de 13 de Vaga 40 SenadOr PlDto' f'errelre. 
",~~al:r ~:~ 'oR~~:; DOvembrc de 1963. COMISSõES ESPECIAIS ~1>de abrU de 19631 - Reiator ~ 
Senador Attll10 Fontana. aprova.:io LleSIgDad. em 13 de novem,bro de !PARA O ESTUDO DE AloySIO de C ...... lho _ PL. 
em 10 de dezembrQ d. 1963. 'lI6~rroga<18 até UI de aezeml)ro de !PROJETOS IDE EMEK Lino de Mato.. - .PTN. 

Membroo t6) - partidOS. ln~4,1 I~ ~~deSrIÚl ~~~duerunJ~:C DAS A CONSTnmr .400 L) ProJ'eto de Emenda à Cons. 
Attll10 I"ODtana _ Presidente _ ~.~ ~ . ~ or _o 

PSD. LeIte. aprovalÚl em 10 de dezembt<> J) Projeto de Emenda à Cons- tituição n9 8/61 
J""é Pollciano ..;. !Vlce.Pr.1 _ .de 1962 '. titulção ,,9 4/61 (S08RIl 1<X0NERAIi"O POB PRO-

PSD. Mombr". t6). - Partidos (QUE DlSPOIl S08RI! VEI\IOIMEI"- POS'!:A 00 SENADO DE CHEFE 
JOSé _o _ Relator _ Pl'B. Att!l1o . Fontana - PSD. TOS, DOS MAGISTRADOSI I DE MlSSAO OlPLOMATICA DB 

a _ .. ~ h PSD CABATER PERMANENTE' 1ge .. _ ~.., BOa - • • 11:1. d 
Adolpbo /i'nJ.noo - ODN. Jooe Errrurto _ .P'I'B. eita em 2'1 e lUllhO tle 1961. EleIta em 5 de outubro tle L961 • 

. AQréllQ VIanna _ PSD. I rnneu Bornhausen - ODN. Prorrogada: Prorrogada: 
JdJ1o""'te - PRo - até 15 'de dezembro de 1962 pejo _ até UI de dezembro de 1962. oeIo 

eearellQr1a: 0flcIaJ LegOOatl'llO. BeorotArlO: AW<1l1ar LosiJIlatlvo Requerimento 600-61 ap:. em lf d. ReqUerimento 008 61, aprovado em lê 
li!l.3.. JIIIljato, ~ .... __ .&-'4. AJOTond.., Mo da A. MDUo. cleZeml»'O de 1981. . tio jane!l'o de 190i: 

.. 
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- "ti:... 101 a-e lanelro Oe 1í'/j3 llflO 
RelJ'-lt!nOleDk 7tH -ti:l aprvvad<,.. em I:.' 
ele jp'/.cmorc. ae :9H2, 

Cumpl':r-ad8 em 30 .de março 
!!:I6'.!, 29 de ouwbro .de 1962 e 3 
lbnl de 1963 

de Joâ<l AgripIno '23 de abrU ae ll'6:: S) Projeto de Emenda à Cons
tituição nO -S,:62· de - Vlce·PresJ(leme _ UUN, 

- it@ It lt Jfuembr(. ~ ;964 ,)elO 

RequerHhf'nLl. I I4U·ti;l IiprvVaOC ~ni 
h) :tE if"I.embrf df 1963 

M4~~t)ros i 161 . - Partidos 

Jettenõull Qe A<tUl~1 _ p::;O, 
'0t.mIPiPfaa; em iú de mt.l.r.Yú ae f W ,l.Wr, uoncaJ\'~ 123 de tl-onJ d~ 

:te ,b"oJ, - t-'SD. '191):& 19 dt' llurubro de 1.9ü:l 'l;j 
a;JnJ~ 1e (96:i 

MemarOl" '161 _ PartIdos 

MI'I'ele: l-'unelileJ - ~!$lJ 
Ruy .;!iIT,elJ"l. l:i Cle a,!):t! :te UI'i3l 

- t:'re~.ae[)te _ P~{) _ 

t{tJy ~_a.rnelr() :- P;3D 
l...obãc !la :iU"elt8 - flSO. 

·U"J.]C1(, MoodlD 129 de ,-,utubro de 
: 9ti'l , - PSU 
,Milton ullmpo~ - U LJN , 

élerto.u(1{ VIeIra - ·UUN. 
uop~ ·da Costa _. UON, Ut'103( la ~::ill"elra - PSD 

.Jetlei'~ulJ .1e AgulaJ 12~ àe 1.0rÜ 
19tia, - tJ$l) 

ae ·Juào AgrlplDO '23 de "OM] de 1963) 

G~lOl ,\Iloodm I~y <1e QUWt):'O OE 
lUt):! ~SlJ 

- UUN 
}!;urlCC R.ezende í23 ele Iltlr1l clt 

!Y63, - uDN. 
LMnie &r1egez _ VUN, 
E;urlC<\ Rezende '2~ Qe a.,r1.] 

Silvest-re t'erlcles '23 de "!lrU Qt. 
·af- ,\jlí:l' _ P"1'B. • 

196~' UON 
M::r.un !Jttmpm - UON 
He'·Hlt1.do Vieira I Vlce- Preslaen;:,c) 

- Ul,Ji'I 

LUue: Qn Custo - U UN , 
V a~a ao ~,",naQDJ PLOto fi'eo'"TelU 

l'la je ~.()nl af! 196"J - HelBt.o1 -
PTIj 

8e:..erro Netc :23 de <lJJrtI aI!! .96 ... '{, 
- PTB 
, Amliun Sl.!va 123,de a.bf'1.l de t9~J) 
- PTfj 

VIVa'tUc. U.ma _ .P'1'8 
AloysiO de· CarvaUlo - PL. 
L..lnQ 1t' Maws -' PTN, 

o.lNgueLr'a 0.& oama' - PTB. 
B8.rrO! CaI"Valro - t-I'I'I:S 

. JosBotlal MarlOho 'j!~ ae l,orU C,e 
alf1:~1 _. ~ leg . 

i\:OySli~ de Carvalho - ?t •. 
LlnC ae Matos - ~P'TN. 

O) Projeto de Emenda à Cons
tituição n~ 11;61 

<enlAçA0 ,UE NOVOS· 
iIlUNICII'II'SI 

B;leH8 em. 28 de lDarço à. J»82. 
P'l'onogaçáo~ 

- ,a,t;e tl) ele dezembro ele- 1963 QelQ 
M) Prol'eto de Emenda à CO,113- Reg 104,6' .prova"" em 12 .. >11-

I.I!niort. d.e 1962 
titUlção nq. 9/61 _ ate ,lI:! ae aezemoro ce Uf5., pej,g 

(QUI!. lUUlJll<'l{'A ti REGlME Dl<.: tt-eq '1 143·tí:i a,prQvallo em ~O ele 
( '(' 11" 'ÇAO O OAS <ieLeltlof<. ae 196::1. 
H.s .",n. ," t)S REN ) (Jompretada em 28 de OUtuoro ele 

E:.Ielt.8 ~m ~I.I de novembrc ele 136l. 196~ l3 de abril de 196a e 2:.1 I!:e lU. 
" , Ilho de 1963 
Prurru~<taa:' . 
- até 15 de C1ezembro de 1962 OCJO MemoT06 - Partidos 

Rt'Q'J.ertm~nt(. 60:)~6; all':"'Ovaao em .I~ 
de dezemQrt, Qf. l06l; . 

- lif,f' i" .Ji: llezetlIbrc de' 1963 pelo 
aequi!rfmentC 182-,62 aprovado em' '2 
ae de.:t!mbrc ~e ,96:&; 

. - 1[.(> lb at Qezembrc; de 196'\, oeUl 
Requt!flment.(;l 1 14}.63 aprovado etc 
H: de dezembtc de 1963 

" ,Merourw 4151 - parbd~ 

Je[ter~JO de AgUIar '23 d.e a.orU 
de 191j3,· - PS.u ' 

Melle:z~ t'lnJeotel _ PSD. 
Fllmt.c. MUUtl _ PSD 
OU:dc Mundin '29 de outUllrCl de 

~ 1\)6:.\ ~ - ?SD 
Ruy Ca.rnelro' (~ de aoru Qe 1963 

- ('SI) • 

Da-meJ 
Eurtoo 

19631 -

ttrlegel IRe-Uu.or) - ODN, 
H,ezende (23 de aOt'"iJ de 

ul)N 
Mut.uo· wa.mpo.s - UDN. 
8ertbB.1Gk: Vieira - QDN. 
RW PalIneU'ti -(JUN," 
Amau..ry Silva - 413 Cla abril àt 

lU<;3. _ ~rn 

B:lrros Carvalho - PTS. 
A:,genllfo de FlgueireQo - PTB. 
Bezerra Neto 423 de abrU de 1063 

- Pl'B' 
AI".VS10 Qe Can-alho - PL. 
Uno ·de' Matos - ~N. 

N), Projeto de Emenda' à Cons
tituiÇão n9 10;61 

IAPJ.J"A~:AO "AS VOTAS OE IM-
POSTOS O~STlNADAS AOS ~JU, 
NICII'IOSI , 

Eleita em 28 cte dezembro de 19-62. 

Prorogada: 

- a.té lb d.e dezembro de 1963 pele 
Req 183-68 aprovado em U do de
.. mbrQ ele 1962. 

- até 1$ de dezembro de 1004· .ot\J(j 
~, 1.14'-B3 aprovadó em 10 a. ou-
tUbro cio 1963. . 

JeHerMJO ae AgUlaJ _ PSO. 
Wl.l$OD GonCaJves \23 de di,bril àe 

H.ibij, • pSlJ 
~u" ':;<lrnelJ'O _ PSD. 
1..OOIk 'l~ $'uvell'a -:: P!:I'D, 
GUld" MondJ.n· 429 de uutU~ro de 

HJij:J) - PSO 
MlJton Campos - UON. 
H.efJt)twCk. Vlcin - lJDN. 
Lupf."~ da Costa - UDN. 
J.oãl.. Agripino ,23 de a.bril dI! 1963) 

-! UUN 
t:urlCC- ti:ezenCle (23 de a.Dnl O. 

Lii6:1: - UUN 
SUve.stJ"t Per'lclea t23 de a.b11l de 

i 1:163 , - ~ P'fB 
NoguelIa as Gamo - P'ts .. 
BarrO} Oarvalhe _ ~: 
AloyS1C,. 'd.e Ca.rvaJ.ho - PL~ 
MlgUE'J Cou r(J _ PSP. 
CatteLe Ptnhelro .23 de' &brU Ge 

19631 - PTN.' 

?j Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 , /62 

,06t:'(iA'I'OIUEDl\UI!. UE CO.-'CVBa 
80 ,PARA INVESTlDun.. EM 
CAIWO INWJA1' DI! OAJlRI>IR .. 
I! PIIOlUIÇ40 DE NO~1EAÇOES 
~TERlNASI. 

ElOlto em 10 de "',Jo ele 1~6lI. 

ProrrogaC1a: 

. - a.te lb ·(te dezembro de 1962,. pelO 
Req (8áw6~ aprovada em 12 de de-~ 
tetnbro de 196:t. 

- a.te li) de dezembrO de 1963 pelCl_ 
Req 1 lH~!j3 !l.provado em 10 do!' de .. 
zembrQ de 1963. 

completaQa em 23 ele 9JlrD él.e l86I. 
Membros' - P8l't1dO$ 

Jetterson d.t- Agula.t - PSD. 
WllroD (}On~aJv.. 123 de aiJJ1J de 

l~31' _ I'SD 
Rul' ua.rnelJ"o~ - PS, 
Menezes Purientel - PSD. 
f\tUJton . CaooPClS - ODN • 
.Herlb~ldo Vlelra - UON, 
EurlcoR.zen"" t~ 40 atml do 

lW3,_ .... ODN ... 

~~~t!~l'~r~;r~cl~ ~2~N de abril Oe 
1963) - P"fl::l 

Noguelfl:l .1& lia.ma _ P'I'B. 
BarrOE CUTVl'lJh(; - -p'113 
Aloy.s1Q de Carvalho - PL. 
AuréHo Vlllnna '~3 ele s.ortl de 

19631 - aela[o~ - PS~ . 

Q) Projeto de Emenda 
tit~ição nO 2/62 

à Cons-

iJNS'J'lTllJ NO\' Ao UISCIU!\llNAÇAO 
DE HRNUAS I!:M F/\\'lH-: (JUS 
MUNI("U'I(t~1 

Elea,8 em 'lJ aI: ma1c de 196:.!. 

ProrrogacQ.o: 

. - ate lf:l ae aezembro ae llhi3 ~el(J 
ftequerunent4, lHo li:l. tl,prUVlJ,do l'fD •• 
de- dezeml:>rc Oe d162~ 

_ ate lá Oi!' aez\"!mbrc !te 196'1 -,r·I<
Requertmenu;; l 1%-611 ~'ProvBao eJJi 
10 áf' aezemort' de i9(j~ 

Cornpicta.ca em ~lJ Oe 4-orU Qe 
1963. . 

Memoros "'7 P'artJdo~ . 

Jerter:wtJ à-e AitUta.r _' t-60, 
Wll.wn Uun~\(I.JVea '.r.! ae ~~ 0.( 

1953) - t;1'f:i1) • 
RUJ IJarnetf<:- - ~lJ 

. Loba,ç. da. .sllveira - to'BD. 
Leite Neto '23 de abt'lJ de 19;1:3) 

- PSD 
MUton Ca·mpo!o - UDN 
Hertbaldo Vleu8 V!C8-wPreslden:.r- _ 

UDN 
Meneze~ 'PUJleLlteJ - pSD. 
EUrlCC Rezende -123 de tl,brr IOf 

lU63l - Relato. - UDN 
SilVestrE pel'lclfl= 123 de &D!'U Ot 

1963' - PresIdente _ PTa. 
Noguelra à& Game - pT'B. 
Bar:-~ Ca.rvailH _ PTB 
Aloys1ç Clt-· C-arva-lhG _ PL. 
L-lnc< dE MàtQ6 - P'I'N 
Joâ{) I\gnpino ,23 de abrlJ de lft53) 

- UDN 
Dantel Etrleger _ ODN. 

R) Proje1o de Emenda à 
tituiç.ão nQ 3/62 

Cons-

(AU'l'OltlZA U l'RIUUNAl. SUPl!;
'RIOR EtEl'fOI(AL " ,'IXAl! OA

f A PARA • REA"'ZAÇAO 1)1) 
I'L"UISCl1'O I'IIEVISTO NA 
€DENDA CON,:;TITUl:IONAL N" 
f - AT~ I\DICIONALL 

5!lelte éUl 10 ele IUlhc: de 1962, 

prorogaçao: 
_ ate lb de oe7.embro de 1963 ppJO 

Requertmeot(; 187"U4( aprovatio t.1l) 12 
de clezembr() ele 1962. 

_. a.te 16 (Se aezerutlrc Cle 19tH OClO 
.Requerunent(: 1 146, G.provado em itl 
dé dezembro d, 1963, 

COmpletada em 23 ·cte 1lOr1l de 
1983. 

Membro.' .;: f>artldOa 

JertersoD ae Agu.laJ - pS, 
WU.son Gonçl1lves 123 ·de a:.Jrtl de 

19S31 - ,"SD. 
RUy Ca.rnetToO - !?SD. 
IAlbltc da SUverra - psI>, 
Meneze6 PlmeDtel - ,PSD, 
!."eite Neto /23 de abrU de 1963) 

PSD. 
MUton Campos - UDN. 
aerlbaldQVlelra -' IlDN, 
JoãC AgrlJ>lno <2& de abrll de l~) 

_ UDN. 
EUrlC<l Rezenae <23 de a.ortl ar 

1963) - UDN, 
DanteJ Kr1eger - UDN" 
Sflvestre pér!.l"" '211 de abtf11l> 

1963) - I?TB, 

!tHS1'Oh SOU1U~ '" I~NT}·U<:(i':\ AOS 
(UUN'l""':{J~ vI!: 30% tl-A ~ürlU~ .. 
Üi\[)At,:AU no~ ES 1 AUOS QLAN-,.1 
00 E~' I t.:ÜhH i~"j KENUAS ~U-
NleIP;\,I~'I' -

Elelt~ . em l:i de ~ete~~~JI'o de ~9d.2. ~ 

Prorrog4Ull""i 

- flt.e li) at aC4:.êlllbl'c de 
Requerunenu.., n~ • 141 ~ti" 
em 12 d.e Clezemon. de Wti:d; 

,9ti:J ;JeJO ;. 
,,":.Hv~a>l.o 

- .!.ate I!I' Ot" aciemOf.:, de 19H4 vejo 
~equerunenw 1 H·/,tI S3prV!/iI..}< tu 
~U ~ dezemon. ae 196~. 

OOnlpJeLO.8 em n Oe abri: ae' ltJ6ll.. 
MemDn../t' - t-'an.'iQ'A 

Jener~ut\ at Agwaf - P:::)l) • 
ttl.;) UltrDí!!l; - t't!D 
I.AJba~ ae :H\!en~ - tltiU, 
wtJ.sop ou.c.:C~j\'(".Ii ,:I~ ae tbrU .,'. 

19tiJ 1 _ ~$U 

Lelt( NeLI.. ~a 4: &3' - P:::)O. 
Menezelr t-".mente. _ .t-'re.~lQeQr.e. 
M-titQn c.lfliUpó6 - VU~{ 
aerlbllJ.Q.c '/leua - U1Ji\! 
looapnaJ· ,\!U~J'lnt)<., - ,;t:J f 63) 

1I1c-e .. Pr6S1<1eDte - UU!'.! 
. Dante K.rlegeJ _' OON' 

Vag.a do SennoJ PlD4. fo'erretra. 
·f!!tJ.Ticc RezenOe ·'23.4 631 - ODN'. 

'26 • bll. _ !"Ta ' 
Nogueira 00 Olima _ P"l'"B. ' , 
·Bllrros C1trv8,.ho '_ f""rs. . 
Mem de SI> - PL 
M!g~el COUl-o ,23. ,63'. - PSP.! 

T) Projeto de Emenda 
.. tituição nQ 6/62 

à Con" 

IAUl\lEN'II\ Pt\RA 'lUA'I'KO o NU. 
I\lEUO "b REPlttSEN1'AN1'ES 
oos E~TAIJOs' li: 00 DISTRITO 
"·ED~nA. NO SF.:'iAOOI, 

. Elel'a em 1:1 9 6:d 

?rorrOg~aa : 
- ate Jb 12 63 oeJo Req.lJer!m~-,p.to 

190-62 aDrova~ em 12 UI 6"!d: 

- ate J~ '2 64, pelo ~cquo:nm~ttto 
14a~63 aprovado em 16 12 63. 
Complf't-nd fl em 13 4 63 

Memoro,s. _ Partloos 

Jefferson Qe Agulal - PSO 
Ruy' carneiro ..:. PSD . 
Lobâ<l da SflveLr8 - Reia.tor 

PSO ' 

WUson 
P50 

Gon~ar"e., 123 I \13. 

Meneze,a Ptmeotel _ PSD 

Mllooo Oampoe: -UDN 

flerlbaldo I/létra - OU.N 

JosaPbat Mannho - (23 -a 63) 
UDN 

Danle.! Krleger _ ODN 

-

EuriCO RezenC1e - 12:$ 4 d3) - Vi-
ce·Prer.1dente . - ODN . 
•• , Vage do SenaC10i E'lnto' F'erre1r9. 
/23 4 83, - Presidente - PTB 
~ogue1r8 dA Gama ~ PT8 
Sarrru C8.rV&1hc _ P'tB 
Mem de Sá - Pt 
JúUo [.elt. <23 4 631 - E'lt -

U) Projeto de Emenda à Cons. 
'tituição nq U62 

<REVOGA A t:ÍIl>:NUS,' CONS'l"ITU. 
CIONALN' t. QUI! lNSTITUrv o 
SISTEMA PARLAMENTAR DE 
GOVeRNO" O ARl 81 0.4 CONS
'l"ITUlÇAO FEOERAL, OE 18 DE 
SETEMBRO DE 1946). 

Eletta em ij 12 62. 
Prorrogada: Noguelró da' Gama - I?TB. 

_ carvalho - i'TB. 

Mem !lo I!à - PL. 

- até 15,12 63 pelo Requerimento, 
791-62, aprovado em 12.12.62; 

AII:to StollWrllOll ... M'JIIA.;. 
l -até 1& 12 lU pelo Reqtl.rlm~nlQ 
1,149-63 aprovO<la .em 10.13 63. ' 

_ OOIDllltta4a em 2S,t;GI. 

; 

: 



Quarta-feira 2 DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Ss9ão 11) Setembro de 1964 30117. 
c$ 

MembrOs - partlàos 
Jefferson (te A.gUU\.f - PSD 
RUy Carneiro - PSD 
pe<.Iro Ludovleo _ PSD 

. wt\.sQn Oonç.a!ves 123 4 63) 
lI'SD 

BenedIto Va!ladares - PSO 
M.eDez~ P:menteJ - PSLJ 
M1:ton Oampos - UDN 
Herlbaldo V:elra - UON. 
Eurico Rezende (23 4 631 _ UPN 
DanIel KriegeJ - ODN 
JOão AgrJp!no 23 4 63\ _ UDN 
Amaury Silva 123' 631 _ P'l'J:J 
NQgut!lra da Gama _ P'l'a 
Barros carvalho _ PTI:S 
Mem de Sã - PL • 
Rn.'x, Glubertl - PSP 

V) Projeto de Emenda à Cons
. tituição n~ 1/63 

·(TI""',U.1l0 OE MULlIERES B ME 
NUU.1~S B TRABA1.1JO EM iN· 
OUS" RIAS INSALUIlRES •• 

Desll~n !lds em 23 4 _ 63 . 
Prorrogaaa ate 1:' l~ 64 peJo Re .. 

f,luerunento 1.1bt>-63. aprovado em 10 
de dezembro de 1963 

Membros _ partidoS 
.;Jefterson fie Agulal - 'PSD 
Ruy CArneiro - PSD 
Looâo da SlIvelr. PSD 
W1:san OonçatveJ - aeta .. OZ' 

PSD 

I LeIte NeUl - PSO 
Amaury SUva _ PTB' 
Bezerra Neto' - PTB 

.. ' ,vaga do Senador Pinto Fen'e1rt\ 
- P'rB 
.•. Vaga óo Senadof 
talão iVlceapres1dente) 

Vaga do SeDB dor 
Slll8J _ PTB 

l!duardo 06-
- PTB 
Edua.rdo lJs-

EUlico Rezende - pr(" 1c:lte 
Milton Oampos - UDN 
Oan~ei f{rieger _ UDN 
AI0vsiC de Carvalho - PL 
Josaphs,' Marinho - Relator 

Sem Legenda ~ 

Y) Projeto de Emenda à Cons
tituição nq 4(63 

ICONCEDB IMUNIDADES 40S 
VERI!ADOltES) 

Designada em 39.6.83 
Prorrogad. atll 18 12,64 pelo Ro

querlmemo número 1.153 .. 83. aprovaa 
do em 10 12 63. 

Membros - Po.rt1dos 
JeffersoD d.e Ag"liat _ PSC 
Ruy Carnelro - PSD 
LobAo da eUveir.· - PSD 
WtlSOn OonCBJves _ PSD 
Men-e~ Pimentel - PSD 
Leite Neto - PSO 
Amaury StIv8 -' E"TB 
U~ZerT& Neto - PrB 

'.' Vaga do Senador PInto rertG1re. 
_ PTB -

== --
• AIQnso Arinos _ ODN 

JóSaphat Marinho o:- Sem 
Raul Oluberti - I'SP 
José Leite - I'R 

Le8enda 

Z-2) Projeto de Emenda 
Constituiçãil n9 7(63 

à 

(TRANSFE1<~NCIA PARA A RE
SERVA 00 MILITAR DA A1'1VA 
QUE SE CANDIDATAR A CAROO 
ELETIVO •. 

'Deslgnaca em' t5, 5 196~ 
Jefferson de Ag:u16.r rpSDJ. 
Antônio Balbino a>SDl. 
WilSon Gonçalves (PSD). 
Ruy Carneiro tPSDl 
Mene-zes Pi.n1enteJ lPSO). 
Edmundo Levi (PTBI. 
Bezerra Neto ,PTB). 
Anhur Virglllo rPTBl. 
Oscar Passos IPTB). 
Afonso Arinos <UDN). 
Milton Campos (UON); 
Eurico Rezende (UDN). 
Aloysio de Carvalho {FL}. 
Jooaphat Marinho fBPI>. 

Deslgnaàa.em 2.10.63 Aurélio Vianna IBPJ) , 
ProrrogB4. atll lo. la. 64 pelo As· Aarão s~einbrueh <BPIl. 

querlDlento nQmero 1.156·63. e.prova· _____ _ 
do em 10.12.63. 

Membroa _ Partlaoa COMISSõES 
Jel!ersoo Qe AgUIs' - Par. PARLINA .. MQru~'R'AI~R~ES' DE RUl oarneiro - PSD 
Wilson Gon~aiv" - PSD 
Joo& F_UeI""" - I'SD CRIADAS DE II.OOROO COM O 
Wal(re<lo Gurgel - I'SP ART. 53 DA CONSTITUlÇAO Jl 
Argem1ro de Figueiredo - PTL O II.R'l. 149, AUNEA A 00 RE-
Bezerra Neto - PTB GIMENTO INTERNO. 
Silvestre Pérlel.. - PTB 1') Para apurar a anuisição. 
Edmundo LeVI - PTB ... 
Eurlcc Rezende - UDN pelo Oovêrno Federal. dos 
MUto.. Campos - UDN . ·acêrvos de concessionârias Aloysl. de Osrvfllho _ PL 
Alonso Arinos _ UDN de serviços públicos e a 
Josaptlat MarlnIlo - Btm Leitods Importação de chapas de 
JQljo Leito - PR aço para 8 Cia Siderúr

Z-3) Projeto de Emenda 
Constituição n~ 8/63 

gica Nacional. 
Menezes PImentel - PSD 
Leu" Neto _ PSD 
Arnaur-y Sl1VB _ PTB 
B,~zentl Neto - vtce·Presidente 

J>TB 

Sllvestre Péricles _ PTB 
Adalberto Sena _ PTB 
Eu'loo Rezende 123 4 631 _ UDN IAUTONOMiA DOS M\JNIClPIOS, 

Cr1.a.da pela Re.solução allmero U. 
de 1963 aMInada pelo Senhol Neiron 
Maculan e mais 2B Senborea Sena·. 
dores Is,presentada em 30 de rnall do 
~3'. -

Vaga do Senador Plnto Ferreira. _ P'ro 

Iilllvestre Pêrlcles - PTB 
ArgemU'Q de FlauelreQo - P'l'B 
Eurico Rezende 123 4.63) _ UON 
Milton oampos - UDN 
Da.nlel Kt1e-geJ - UDN 
Josaphat Marinho - Sem Legend.tl. 
Aloysio de Carvalho - PL 

MUton Campos - ODN 
AlOYSiO de oarvalho - PL 
Josaphat MarInho - Sem Legenda 
João Agripino - UDN . 

Z) Projeto de Emenda à Cons-· 

tituição nq 5/63 
\DISl'OI'. SOBRIl o lMPOSTO DE 

VENDAS B OONSIGNAÇOES 

Deslgnada em 31.ó.63 
W) Projeto de Emenda à Cons- Prorrogada até 15 12 64 pelO Re-

tituição nq 2/63 quertmento otlmero 1.154·63, apro
vado em 10 12 63 

(DlIU;l1'O DE PROPRIEDADE) Membros _ I'artldos 
Oeslgnaa~ em ·l;'3'. 63 JeUerSQD Ce Agu~al - PSD 

Ruy Carnetrc - PSD 
Pl'OJ'roga<ia: Lobâc ~. SIlveira - PSP 
- ate 1b 12.tl4 pelO Requerunento W"sO'n Gonçalveb _ PSD 

1. tSt~6a a.provadc em 10.12. 63. Meneze~ Pimentel _ PSD 
Membroa - partlQos Leite Ner() - PSD 

Jel1tt'~n Q.e AiU18.l ._ PSD Amaun S11\)" - Pt'B 

eslgnada em U· 10 63 
prorrogaa. aIV 16 l~ 64 pelo Re

querimento n1lmero 1. 15'l·6:.i. a.prova· 
do em 10 12 63 

Membroa - Partia"" 
JetlerSOD a. IlgUlIU - PSD 
RU, Came1r<l - PSO 
Jru, FeUclanc •. PSD 
W\lsoD Oonçalv", - PSD 
Bezerra Neto - !?TB 
Edmundc Lo" - P'I'II 
Argem1rc Figueiredo - PTB 
Mele Braga - PrB 
Eurio< Rezende <23.4 63' _ UDN 
Alols1o de Oarvalho - UDN 
Atonsc Armas - UDN 
Josaphaf Mar1Dho - Relator '-

Sem Legenda 
AurélIo Vlann. - PTI! 
Júlio Leite ;':PR 

Designada em 31 de melo dI! 1963 
- Prazo - 120' dIas, 8 te 28 de- se" 
tembro de 1963. 

ProrrogaCla: 
- POi ma1" 120 (Uas. em, VLrtude 

I 
da aprovação do Reqljertmenoo nu ... 
mero 656~63 40 Senhor SenadoJ JoaO 
Agrtplno. 0" sess(u; de JJ! de se' elP" 
bro de 1963 .21 horas.. _ 

- po7 m6is um fine em Vjrt'lCt df\ 
aprova'Ç§.o do Requerimento nQruel'Q 
1 173·63 do Senhot Senador Ulte 
Neto. na sessão -de '2 de dezembro 
de 1963 

Mem bro.e - Part1~ 
Jerterson de Agutar - PSO 
Leite Net{:- iPrts\deDt.e. - PSD 
Nelso" Maculan - .PTa 
Jolo Ai!trlptne Relator J - UDN 
JoaaOhat M,a.rlnho - Sem (.,eg-roda 

Z-4) Projeto de Emenda. à 2') 
Constituição n9 1/64 

Ruy C-s.l·IlelrQ __ . Presidente _ E'SD Bezerra Neto - PTB 
wbàc da Sllve1ra - PSD ... Vaga do senadot munberto (Elelçát. automât1en a~ Vlce.-Prfe';. 

1I1den~e COm' o Presidente êa R.epO .... 
bUcal 

Para apurar fatos aponta
dos da tribuna do SenadO 
e olltros. relacionados com 
irregularidades graves e 
corrupção no Departamen
to de Correios e Telégrafos 

WUsUD Qonçalves - PSD Ncder - PTB 
Menez~ PImentel - PSD 
Berlbaldt VIeira - V!CeaPre5Iden .. 

"" - PSD Amaury SUva ...;. PTB 
Sezerrl:l Net() - PTB 

.... V.g, de SenB40r P·.n'c fer
reira _ PTB 

SiJve.str~ Perl~e.s _ PTB 
ArtUl VUgU1tl - Pl'N ~ 
f!ur1cL Rezenae .23 4 63. _ UDN 
MUoon campos - Relator _ ODN 
JOâf. Agr\plno - OPN 
JOS3l>har Martnho - Sem t.,egen1& 
~lOVSlo de Carvalho - PL 

X) Projeto de Emenda à Cons
tituição nq 3/63 

IDl~P()l!. SOUHt. A aDMINISTRA
ÇAIl 00 IlIS'flll'I'O "I!OERAl E 
&tA'I'EfIIA DA COMPETtNC1A 
PHIVI\TI\'A 00 SENADOJ~ .. " 

Deslgnaoa em :.I 0.6:1 
Prorrogada ate lf) 1~ 64 pelo R,e.. 

(3uenmeott 1 152 a 63, a.orovado em 10 
de dezembrc de 1963 

Mem'Oroo _ part1àoS 
Jetterson de Agular - i?SD 
Ruy, carne1ro - PSD 

ArgemlrO de FigueIredo 

~1C(l RezeDde - ODN 
MUtoo Oampo. - UDN 
DanIel ftrIeger _ OUN 
Aloys1() de Carva.Jho - PL 
Josaphat MarlnhQ - Se mLegenda 

Z-1) Projeto de Emenda 
tituição nQ 6/63 . 

IINELEOIBlLlOADE) 

Designada em -a,lO,63 

Pronugaàc até ltl 12 64 ceio Se-. 
querímen~ número L.156-6S. B.P~OVI.\· 
do em 10 12 63 

Membros _ Pattldos 
Jefferson C)e Agulat _ PSD 
Ruy Carnelro - ~SD· 
WllsoD GonçaIVet _ f'SIl 
Jose FeUci.z;lnc - 1'80 
Waitredt Ourgel _ PSO 
A.rgemirc de FigueIredo - f"'TB 
Bezerra Neto -' PTB 
Silvestre perlcle~ - PT13 
Edm undCl Levl _ er-r:B 
EurIco Rezende - .. UDN 
MUtoo Campoo _ UDN 

:.Jeslgnade em _ 26.2.1964 
JeUerson de Agula.z IPSO). 
RUy Ca.rneÍl'~ \PSD· 
LObão dii Sllçeira 1PSD), 
Wil~OD UonCClvft. ,PSD) , 
Jnse Fell(':l.ano PSD). 
8t:zerr& Net\._ PTB i 
A.rthw V'lrv,iJí.c ,PTB). 
Alltónl.. .Jucé (PTB1. 
Q8caJ Passos /PTB) 
Antonlc Carlo~ • UDN) . 
Aloysic' df' Carvalho (PL). 
Eurlc( R<>9:E'ndp fUDN) 
Milton CampllO IUDN). 
Josaphat MarinhO eBPD, 
J1I11o Leite rBPIl 
AuréU(l Vianna IBPD. 

Z-5) Projeto de Emenda 
Constituição nQ 2/64 

Ortada pels aeso~ução cümere J2 
de 1963, ssslnad" aete Senh01 Jel
terson df' AgUlar e. mais 33 Sennores 
Sena.dore~ \apresentada na sessão d. 
30 de outubro de 19631. 

Prazo - ate o f1m da sessão legls ... 
lativa de 1963 

Prorrogação pol' 90 d1as ~até 1& de 
março de 1964) em rutude dv Re ... 
quer\mentt número 1 163~63 :!c Se
nhor Senador WUson aonçalves 
aprovad() Da sessão de 10 de dezem
bro d~ 1963 121 3{)-). 

DesIgnação em 6 d.e dezemtJrQ d.a 
1963 

Membros 11H - partlàos 
Jetlerson de AguIar _ fiSO 
Leite Neto - PSD 
At:-1l1t,. F1>ntana - P~D 
wnson GontaJves - .pre.sJdente 

PSD 
IDá nova redação à attne8 a do ArtUt VtrgU'o - P''I'S 

art. 101 e aJ Item LX ao art 124 da Bezerra Neto 8 11 63 - Vlce·pre ... 
COnstitu1çã-o Federal li 11m de es-ta a ~~dente - ·PTB 
belecer que sejam orocessádos e 11Jt~· Met1c Braga - PTB 
gados nos crlrneE comuns: Joâ-c Agriplno _ UDN 

_ os membro~ do Congresso Na~ Danlel Krteger - OUN 
elonal. ~lo Supremo Tribunal Fe. EuriCO Rezende (23 4: 631 - UDN 
<leral, ~::~itl~~nD~~I1,.';SB Legtslat1v~ Lobã-Q da SUve-lfa - PSD 

Wilson Goncalves PSD 
Menez.. Pimentei - PSD AlOYsJo de carvalbo _ UDN 

- os membrOll das ASsembléias Lo- 1't.-9, J. N., P..... Dantoê. 
Il& .. tlvas, pelos 'Trlbunals de JlIBtlça). LO.Ao da SUvelra _ PSD 
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ANO XIX - N." 162 CAPITAL FEDERAL QUINTA-FEIRA, ! DE SETEMBRO DII: 19M 

CONGRESSO NACIONAL 
PRESID~ClA 

;onvocação de sessão conjunta pa .... apreciação ae veto Presidencial 

'. O Presidente do Senado Federal, no.5 tênnos dll art. Iv. § j-. lia {.,ons
tituiçâo u do Bl't. l°, a Q IV, do aeglmento Comum convoca as duas Casaa 
do aongresso NaCional para. em sessã.o conjunta .. re .lizar--se DO dia 9 de 
aetemr"c. :10 ano em curso. às 21 noraa e 30 minutos, 00 Plen_ :0 da CA
mara dos Deputados, conhecerem doa seguintes vet-os lresidenc!ais: 

_ Projeto de Lei (nO 647 .. B. de .1959, na Câmara e 0° 98. de 1963, no 
Senado) :Iue modifica o artigr:. 16 _da Canso. dação da~ Leis do _'rabalho, 
aprovada pelo Decreto-lei ~o 5 • .t5:d, de l° de maio de 1943; 

_ ProJet.o -de LeI mO 3. 231-B, ie 1961. na Câmara e nO 38, de 1964. no 
Senado, que acrescenta. dOIs oarâgrafos 81.1 artigo 11, da Lei nO 3.807, d~ 
ae: de agõsto de 1960 (Lei Orgânica de previdêncl~ Sacia\). 

Senado Pederal, em 18 de agOato de 54 
senador CAMILLo NOGUEIRA DA QAKA 

Vice-Presidente, DO exer:1c!o da 
l?rcstdência 

o Presidente do -Senado Federal, llOS têrmos do art. 70, § 3°, aa. uons
titulçào e do art, lI), 00' IV, do Regimento OomUIll, designa a sessão con
junta. a realIzar-se 00 rua 9 de setembro proXimo, as 21 horas e 30 mtnutos, 
para aprec1ação do veto pres1denclal ao Projeto de L..el nO 3, de 1964 (C,N.), 
que altera a lel do- lierviço militar, sem ptejuízo da matéria pa.ra essa ses5A.o 
Ji programada. 

Senado Federal. 19 de agôsto de 1964. . _ '\ 
. Senador UAMn.t.O NOGUEIRA DA GAJU, 
, Vice-Presiaente, no exerc1cio 

. . r:ia Presidência 

o PresIdente do Se!!ado Federal, nos têrmos do art. 70, I 3°, da Cons
titUição e do artigo lU, nU LV, do ReglIDento Comum cúnvoca as duas Casas 
40 Co-ngtesso Nacional para, em sessões conjuntas a realizarem-se oos dias 
17, ôr,&, 23, 24 e 29 d.e setembro do ano em curso ..s 21 noras e 30 minutQs, 
no PlenáriO da Câmara tiOS Deputados conhecerem do veto Presldenc1ã1 
ao Projeto de Lei (Do 2.006-8. de 1964, na. Câmara e nU lá, de 1964. no 
Senado), que lDstltm a correçã,c mooeta.ria nos contratos imobülâriOEo de 
lDterêBse SOClaJ o SIstema financeIro para aqUisiÇão- da ·"asa própria, crIa 
o Banco Nacional de fJabitação I BNH. as Sociedades de crédito lmobillâ
rio. as letras imobmárias, o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo e 
dá outrn~ providências. . 

Senado F'ederal, em 2' de agôsto de 1964. 
AURa MOURA ANDRADE 

Presidente 

o Prestdente do Senado Federal. nos têrmos do art. 70, I 3°, da Cons
tituição e do art, 1°, nO IV, do ,Regimento Comum, convoca as duas Casas 
do Congre5sc. Na'ciooa) para, em sessão conjunta a reaUzar-$é no dia. 80 
de setembro do an<: em curso, às 21,30 noras, no Plenário da Câmara dOS' 
Deputados conhecerem dos seguintes vetos prcsldenci:Bls: 

_ Ao ,Prolete de Lei nO 2.023-64 na Câmara. ~ n,0 1Yt 64 no Senado que 
extmgue carg-os e cria outros, no Quadro da Secretaria do Superior n'lbu~ 
nal Milita, e dá outras providências I vete- oarc-iah e 

- Ao Pro.teto de Lei n" 587 A 63 (\fI Câmara e '1" 91-64 no senaõ.o, que 
estende para o exercicio de 196.3 a vigência do crédito especial de ........ . 

Cri 500.000.000,00 (Qu1nhentos münoes de cruzeJros) autorizado pela Lei 
nO? 4.115, de 19'&2. a tim de a.tender a despe:::e. eleItorais Iveto tota.l). 

Senado Federal. em !:l1 de agõsto de 19tH. 

Senador CAAW..Lu J."1UGU.IDl.t· DA GAK.t. 
VIce-PreSidente no exerclclo 

da Presidênc1a 

Q r-re~)loaerre ao ~enaal) .fI'ederal, nos tênnos do art. 70. i 3°, da Consti. 
tuição e do art. 19, n° IV, do Regimento Comum, convoca aS duna Cru3a.s do 
Congresso Nactonal para., em Se.:!SÜIJ conjunta a. reaHzar-l5e no dia lI) de ou .. 
tubro do RUO em curso, às 21,30 horas. no Plenário da Câmara do! Depu_ 
tados, CQMecerem dos seguintes vetos pr~identia.ts (parciais): 

" - aÍ) PrQ~eto de Lei .ao 4, ?e 1964 (C.N.), que modifica a leg.i.slaçãG 
~ impostos ae 0Ol1.Sumo e do selO e dá outras providências; e 

- ao PrlJjeLO de Lei n9 2.007-BlM, na Câmara e nl) 85: de 1964, no Se. 
nado, que altera a Lei n 9 4.131, de 3 de setembro de 1962 e dá outras pro .. 

dêne1a". J 

Senado F'ederai. em 2 de setembro de 1964. 

Senador CAMILLO NOGUEIRA DA GAJU 
Vice-presidente, no exercíciQ 

da PreSidência 

RESOLUÇÃO Nq 32, DE 1964 

D.C.N. d. 29 de agôsto de 1964 

Republlcar por ter saído com o 09 trocado. 

Faço M1ber que o Senado Federa] aprovou, nos: t.Jrmos do art 64 da. 
Constituição .Federal~ e e~, C.a.millo Nogueira da Gama. Vice-prêsidente. 

no eX&1'nfcio da. PreSidênCIa. promUlgo' a seguinte: 

IE'clOLUÇAO NO 32, DE 19'"-

,!j.u.3pen.a.-e Q. execuçao do art. 20 da l.ei n9 2.907, de 15 (te out~ 
oro de 1956" do Estado do paraná. 

Art. 1° E' suspensa, por .11oonc;titucionalidade, nos têrmos da decisão 
definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em ses.são plenária da 
4 de agOsto de 1958, na Representação n9 ~56, do Est,aao dO Parana, a 
execução ~o art. 20 da Lei n9 2.907, de 15 de r ,ltubro de 195ft do mr.~mB 
Estado, . 

Art, 29 Revogam.se as disposições em contrário.' 

Senado Federal, em 28 (le agõsto ele ":;4. 

.Senaaor C \M~LLc> NCGUEIRA DA ~A:r.a. 
ViC'PO_p~'esidente, no exerciclo 

da Presidência 
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'SENADO FEDERAL PEDIENTE 
23 SESSÃO LEGlSL,ATIVA ORDiNARIA, 

DA 5' LEGISLATURA 

DE:!"I~.R7 AMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 

DIRl:TOR -GERAI. 

ATA DA 144' SESSÃO. EM 2 
DE SETEMBRO DE 1964 

o Sr. 10 Secretário lê o se.
guinte: 

EXPEDIENTE 

J;,LEERTO DE ERITO PEREIRA 

CHEFIl DO $~RVIç.Q OI:! puaLICAÇaE1J CHttFE, DA EIli:ÇaO Dl!: I'01;:0",ç.:;'0 

MURtLO '=ERREIRA AL VES FLORIANO GUIMARÃES 

rn,E3}Df:NCGUAMD!lSESRln~~E~~~' J[~llE.af1eW! do $r. Presidente 4a 
, RA DA.... ! Repubhea de :!8 de agôsto' 

DIÁF<!IO DO CONGRESSO ,NACIONAL 
SEÇÃO 11 

SENA ). 

, A13 14 horas e' 30 minutos ac,ham~ 
[ le pr-esentes os srs. senadores; • 

Ad&lijerlo SeM 

José Gulomard 

Vivaldo Lima. 

!I!ldmundó LeVi 

Lobão da. Silveira. 

lEugên!o Barros 

Nr! 201 (n? de origem 324) _ Res, 
titUi doiS dos autógrafos r~ferentes ao 
Projeto de Lei da. Câmara n9 27, de 
1964, "que altera oS artigos n9,s 273 r. 
283 do Código <!a Justiça. Militar (pro
jeto Que se tran::.formou na Lei n9 ". 
4.389, de 28 de agôsto de 1964; 

Imtteceo 119S cf:clne.s dQ Dc~e.rtarneoto O(! Imrrcnb8 N,-cionol 

8nAsÍLIA 

ASSINATURAS 

REPART!ÇõES E PARTICULARES fUNClONARIOS 

l'l91 202 e 203, como seguem: I Capital o lntoril.'r 

I '!~mMI..fe .,.............. Cr$ 

C.apita] e llltC1'JOr 

50,00 Semestre .............. .. Cr$ 

Cr$ 

39,01 
76,O( Mensagem n9 202, de 1964 'Ano ............. Cr$ 96,00 Ano .......... ' .......... . 

(N° 325. NA ORIGE~I) 

Excelentíssimo Senhor 
dente do Senado :Federal 

~ .i 
.-.~l- , 

i 
J 

TEnho fi. hon::a de comunicfJr e. i 
VO;).5a. Excelência que, de aCÔl'do com 
o parágrafo 19 do artigo 70 da. Cons.
tituição Federal, l'esolvl, a saneio

na.1' o projeto de lei que modln~ a, 
legislação dos impostos de consumo e \ 
do sêlo e dá outras providências". I 
apõr os seguinte votos a dis:po.siti'";('ls, 
Que reputo contrários aos interesses 

Exterior i Exterior 

AnG Cr$ t36.00 I Ano ........ c .......... .. 

. - Elcetuadas as para o exterior, que serão sempre 
a~sjnl'tuI'a! poder"lse·ão tomar,' em qualquer époc;l. paI" 
ou U'tl ano , 

Cr$ IOS,O( 

&ollu_ais, ns 
seis meses 

- A fim de possibilitar e remessa de valores a.:;úmpar.!lauos de 
esc.hlrecimentos quanto 'à sua aplicação, 50Jjeit:lmOB: dêem pn:iuênaia 
.. remesr.a por meio de cheque ou, vale postal. emitidos a fa\"or do 
T,soureiro do Departamento de Imprensa Nl1cienoll 

- Os suplementes às ediçõ&S dos órgãos oflclais geriio :;:·c~ d':::ldos 
'aos assinantes somente mediante 'solicitaç5:o 

Victor:lno Freire 

J()aquim parente 

Sigefreão Pacheco 

:Menezes plmentel 

Wilson Gonçalves 

'Walfroo9 Ourgel 

Gonçalves de AbrantH 

Joã.o Agripino . llacionais): 
- O custo do numero atrasado sera acrescido de Crt 0,10 e, por 

Il:ercicfo deco:rido, cobrar .. 6C· 5.0 mailS Cr$ '0,50 

:Pessoa de' QuelrQ:t 

Silvestre Périrles 

DyJton' Costa 

Josaphat Marinho 

Eurico Rezende 

Miguel COnto 

Aarão Steinbruch 
Afon·o Arinos 

Aurêl'o Vianna 

Benedicto Valladares 

Nogueira da 'Gama 

Lino de Ml\.tws 

José Eaas 

J3ezerra Netn 

Mellc,BrRga 

"Antõn'o Carlo", 

Rena t<J Silva 

Daniel KrieRer 

Mern de. Sá 

O SR. PRESIDENTE: 

(Nogueira da Gama) ~ A lista de 
presenÇa atu.<;a 'o 'comparecimento- de 
33 8r8, Senadore;. r" ndo númerO 
legal, declaro aberta a sessão. 

Vai ser Hda a ata. 
- ; . 
. ,0 8r. 29 Se<:retário procede ê. 

leItura da ata da Eessão anteri()f, 
que é aprovada sem debates, 

'I - 1'10_ parágrafo 19 do artigo 19: i --------~-,---- ------- ,-,,-,-,~,------
à exprefsa-o !'e 5 (Artefatos de ,T~ I 2\'" A burla prevista n~ item 2.n·1 Com as falhns acima apontada! 
cid.i)s} ", porC!,ue há improPl'iÚiade na I teria!' se~'á _ fac;litada peJa. falta. de as mêdi~as prop~~as cOrreri>o os ris 
Ins-erção dêste inciso no texto, uma deLerminaçao, de prazo pa~a a en~rega ,CO~ da" me?,eqUIbll~dade e d~ d-csmo, 
V€Jl que de acôrdo coam a lei ante. da segunda \'lR do titulo a repurdçao !l'aüzaç~c . .201' outro lado, nao se po 

~. '. arrecadadora, podenuo o emitente de ,esperar que as, principajs falha 
1'10_, o mciso ~ ,se ref~ere a tecid-c.s protelar, indefinidamente, esta apre, se~am corrigidas por ato regualnenta 
CGlllUn~ e espeCIaIS e nao a artefatos; selltação. R-estar;a, pa-ra segurança rador do Poder Executivo, uma ve 
de teCIdos. 1 do tif:CO, n fiscalização djret8 dos ta- Que as condições essenciais à caraite 

__ , llões Iml poder do emitente. Contudo, rízação de obrigações e infrações Oã, 
It - Ao paráflrato ,29 _do arttOo 19, 'a possibiHdade de 'e!iclência integral terão vaidade jurídica se não foren 

po~ ~r êsse ~ dlSpostlVO l'edWldante,! dessa fiscalização seria afastada: a) exr,re5samente estabe}eridas eru lei 
.po~ a exclusao 9ue estabelece - do pejo eJevadissimo número de pes.'5oas E' o que ororre" em relação aos p-:a. 
~neISO lU da Almea XVI, da Tabela. capaze~ de utilizar O sistema; b) pelo zos, qUe terão de ser estipulados cn 
A, do Decreto n Q 45.422, de 12 de fe_ numero, reduzido de agentes fiscais lei. O recurso à Justiça seria rnedidl 
vereiro de 1959 - já está 1n<l1uída, para êste fim; c) 'Pelo embaraço que efica::o; o jnfator contra a ex:génüL 
~xnre3samente no § 19 do mesmo ar ... o emitente ~oderá c~'Ütr à fiS'~a1iza~ regulamentar, sem amparo ,em lei: 
~. ~ AI! '''<rtTT 1 ! 3 - h ção, amparado no SigIlO comerCIal ou Cumpre resselt.ar que a nnplal1ta 
"}l1.t) - nea A \'.L, n? s-q ,nao a... bancário. çat imed!ata do sistema não ten 
\fado por outro lado-- mCISO co~ nu~ j I' ,. '" _', I' qualquer possibilidade de êxit r dad: 
meração romana em qualquer alínea' 3, O cnpl1~ . e para~lafO : ,do a ca-réncin. de 'meios de execução 
da Tabela do decreto menci'onado. artIgo da _ alter:.açao pro}2 sta re t~n- contrôle aos ó::gãos .arrE:~cadadores d, 

, ~em a. uhlizaçao d.e mIoes impre,,~os Tesouro Na.c:onal dissemim.ldos po 
nr _ 4. Alteração XI do artigo 'l'i' as entIdades relaclQnadas no artIgo todL o território nacional. precarja 

int;.-g~'almente, porque' aS exigências 58 da.s _ Normas perais d~ atual ~!'~- mente instalados, sem suficiente," do 
ne]~ contidas serão fàcilmente burla.. s?lldaçao das LeiS doO' Il'I;POS~O do .... --.1<:. tações no t.ocante a pessoal e mate 
das, como se pode inferir do .seguinte: t'l entl;\nto, o par~"r!IiO 3 do rn,€'_- riaI. Além diSso, como .... essalta a Su 

D!0 artlg~ da. aU.elaçao Cm apreCla- perintendéncía da Moeda e do CrédJ 
l' o "caput" do artigo introduzido çao fac,ul.,a !;l qualquer pesso~ G uso to, o sistema proo-osto peJo iJrojeto 'I 

P
o.!a alteraça-o Obrl'ga à extração de d~ iguaIS taloe~, da mesI'!.1a fo. ma o_ue impróprio de dif!cil execução e su 

as entidades CItadas. Nao há, entao, " ,,' ,-- b ã' <: 
notas promissórias e letras de cã-m- justificaüv:l para a restrição do ar, Je_lta <:<:"~, Opelaç()t~S ane r13_ 9.

6 
u~ 

• I tigo seu parágraf 2" E anulada proce __ -O lllc<HnpR .1Vel cetm a Dr PPI 
bio, de telões com fôlhas numeradas a. resirição ruirá tOda à. r~]ati\'a se.. nat}ll'eza de. taLS operações. Em p~n~ 
tipográfica' e .. seguidamente, até ..•• gurança do sistema. CfplO, R. ",emlS.'lã, . de tft,!llos de c~edl 
9Q9 999 podendo 9 num.eração 8er te, por, ~er mamfestaçao dE. von ,ud. 
r ~ ovada serem utilizados tantos 49 A providência prevista no pa- do emltent,e, ,o~ s~cador, deVe pro 
en e , rágrafo 29 do artigo dr mencion&.da ~e~~ar~~e po:, Inlciat\va do próprll 

talões quantoS'. tore1T!- necessáTloS, a.lteração, além de {',ria r dificuldade~ agt'nte capaz de praticar tal ato d, 
dE'sde que se dIferenCIem por seria-. imediat.as para o Tesouro Nacional, emissão. A obrigatoriedade, contudc 
çi:.,~ alfabética. No entanto. a lei nãO qUê não' t,em condições materíais' p&.ra do registro da segunda via da pro 
prevê B autenticação dês.:.:es talões a impresHão de talões prÓprlo.."l, com missória ou da letra a'e c2.mbio na 
por qualquer repartição fiscal; o q.ue as neceSEárias medidas de <:eguratH;a. repartiçõe.'j, fisca:.s arreca.dad?ra<:, Ee'll 
pp:'mitirá a. dupl1cidade de talões tornar-.5e-á inoperante em face do qu~ o proJeto, a ,stenha obn~.3do. ~' 

. _ parágrafo 39 do me~mo artigo_ sigü'J - quec.ra justamente (l S:gl!. 
com igual nume1'açao e a oportuna 59 A falta de determin3ção do comercial (I,ue é 'PreITo~ativa se~ula: 
extração e inSerção de tOlha.s, segun- prazo, para o cumprimente da exi~ dos comerciantes em geral. não Sf 

dI) ,f! conveniências do credor, no caso gência constante da nltl"fAcân. cJt.flda, no Brasil como em outras parte 
da' .. letras de câmbio, sem que o de. ensejará a prática das atuai5: infra .. mundo, eis Que também par o·Sncipí{ 
vedor faiba da - falta. de pagamento ções, até que o credor seja compelido I <:!;cnéric-o, qus.lauer registrn feito en 
do impõsto por verba. pois nenhuma R. cumpri-la pela necess;dade de pro .. I repartlcões federais é su~cptfvel de se 
via do titulo fica em seu poder. testar ou executaL" o titulo. fOl'ne'c:do a terceirOs med!an,te cer 
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tidão. AVàliêm-se. poi~n!l~o, os 1n.. IV Ao artigo 11, integre1m::nte. nO' 4.153, de 28 de novembro de 19~3, 
convenientes que advirtam quer da vist~ ser o dispoSitivo ocioso, uma vez vigorarão caiu os seguintes a:::r':-s-:i· 
emissão tríplice, quer 00 regfstI,o que a aplicaçã.O do artigo 3113-, do Cá-- mos, a titulO de adi-cional: 
obrigatôl'lo genera:1za.ào. nas reparti- digO penal, aOS casos ne:e c:assifica-
ções fiscais, da sc~unda via de títu- dos, in<l.epende de detel'm:!nação da a) as de 3%. oom o adicional de 
los de crédito. como determina o pro.. lei fiscal. -A matéria é de direito pe- 0,9%; 
Jeto. nal e autoriza a ação judicial do cou.. b) as do 4.%, com o adicional de 

Também c pmágrnfo s~gur.do me- tribuinte, em face do caso ocorrida. 12%; 
rece repa:o, porque estende o mesmo mé'3illo que a lej liscal não O' refira. C) às de 5%, com O adicional de 
sistema às notas promissórias P. letra.s Além dist<>, já. o Estatuto dcs Fun. 1,5%: 
de-câmbio emitidru; por pessoas fisl- ~lonárics Públicos Civis da 'UniãO d) as de 6%. Com o adicional de 
cas cu O'utras entidades nã.o abran- Lei númerQ 1.711, de 28 de outubro 1,80/0; 
gidas pelo artigo fia da Consolidação de 19'52, prevê, n\) seu capitulo IV e) as de 7%. com O' adicional de 
das Leis do ImpOsto do Sêlo. Estas (artigo 196 a 200), a ,aplicação de 2.1 %; 
outras entidades seriam. por exemplo, iguais unções. A presença dessas re.. f) as de 8%, com o a,dicional de 
aSsociações bel1refic~ntes ou recreati- gra.s punitivas no corpo da lei fjscal, 2,4%; 
vas, sociedades ch-is SQ'o forma nãO' de modo sill'cinto, servirá, spenas, (I) a,s de 10%, com o adicional de 
comercial, fuudGS em conta de partici .. para constranger o funcionário no 3%: 
pação ou em condom1nia. enti?ades re- exercício normal de sua função, te- h) as de 12%, com o adicional da 
Iigiosas, corpomções tia mao-morta, meroSO qUe ficará de ver c0n.51derado 3.6% 
ele. . como exceSSo de exação ou emprêgo i) as de 15%. cam O 8.dbional de 

quanto 110 parágrafo qumto, con .. , de meios ve~atórlos Ou gravosos, pelas .,5%; 
têm êle vedação terminante às reparti- justiça.s estaduais, o simples fato de 1) A3 de 2()%, com o adicional de 
ções fiscais de selarem por .verba t[.. lavrar autos de infração e apreensao 6%; 
tu10s cambiárt.os cuja emi,ssao esteja intimações e outros atos análogc3, que 1) as de 3'0%, com o adicional de 
comp1eta e caracterizada, ora" o titu .. são meras peças iniciais de proc2ssos 7,5-%; 
la deve recair justamente sObre a tran- fiscais, sujeitos a julgamento por aU" 1n) as de 3u%. com o a.d!ckllal de 
sação, pois Se trata de impôsto, de toridad-e competente, após defesa am- 9%; 
sêl0 sôbre transação, Parece inteira.· pIamente assegurada ao infrator. n) as de 4.0%, com o e.d:cional de 
mente iMongruente obrigar as. repu.. Ainda mais estranl1ável é esta d!Sposi.. 12%; 
ções fiscais a tributar, e as partes a ção do projeto de lei, Quando se vê ! 19 Ficam excluídas das altera
paga,r tributo, sÔbre um papel que que o mesmo deixau de mencionar ções a que se refere êst~ artigo as n]f .. 
não estando complt:to, isto é, devida- t\ responsabilidade criminal do inf:ra- quotas da.s alíneas I (Produtos Ali .. 
mente pel'enchIdo em todos os seua tor, prevista. nos artigos 329, 330, 331, rnenta.res Industr1alizad-o.s); li (Pro
c.aracterf.s.tic()s ~ã.o é nem pode ser 333 e 334 d~ mesmo~ 'CódlgQ Penal, dutos Farmacêuticos); IV, incIsos 2 
tido COmo representivo de transação. que U!m estreIta ~elaçao com aS ~rau.. (Sacos de Embalagens de Qualquer 

No q,ue sr! refere ao parágrafo sé- des f~cajs e reaçoes dO? contrli)tanr,es Têxtil) e & (Artefatos de TecidoJ;; 
tLmo, estende-se e. obriga.torledade do pera,nLe o a,gente do f.lSco, A preva~ V (Calça.dos}; XVI, incisO' 3 (Cam\
registra na.s repartições afrecadadorns lénClf\ da d!Spoo!ção era lmpuguadoa. Inhões, On1bu.s, Ccro-ônlbtlS, J!pf'S, 
locais às notas promissórias e le- além d~ desnece~á:'la pcde;la. ter r~ !Ca.valo.s-Mecâ..'1.icos e Ambuiâncias); e 
tra.s-de-càlllbio emitida.s antel'iormen- pel'tt1SS0e~ psiCO.ÓglCas de"faroráVe1s IXXII (Café ..... orrnd o e Moido) . 
te à vigência dI! lei Além dos em rela9a~ à conduta do agente do § 29 Ficam gualmenle excluídos 
«eitos negativos dêsse registro, já poder publico. o q~al, como ,tem c:cor .. Ido adicional previsto neste artigo_os 
mencionados haveria um ret!·oatlvi .. rido frequentemen .. e, viria. a ser CQ:lS- produt!08 referidü,s no inciso IU da 
da de força.d~ que poderia gerar difl- ta.t:tem~nte. ~meaç.a.do, agora. com lalínea XVI. da' Tnbela "A', do De';' 
cuIdade de tôda sorte, not.adamente açoes ,lUdicIalS vexat6rla~" por frau- ereto UI" 45.422, de 12 de feverei1'O 
pelo volume físico dos p~pé!.s que te- dador~ contum~zes mlt"ta~ vêzes Jde 1959, com a alt,~ração prevista p~la. 
I1am de SE',r apresentados pelos esta- apoiaaos pelos 1nt-erêsse.s poUAcos lo .. iLeI n9 4.153, de 28 de novembro de 
belecimentos bancárlos e tedos oS de- ca!s, . 11962, 
mais interessados; cem problemas de V - Ao pa:'âgrafo 29 do artigo)2 § 39 Os adicionais previstos em 
Vz.JlcL.'11E'ntos pl'ÓX:U10S. po.)SiN~idades ,- te!1d? ~m VIsta que a apr~en~~o leis anteriOl'e~ não ser~o calcul2.c.~s 
<Xe estravlOs, d,emora. de atendlmen~olde 'Pr~1ia.) em ~de,ft'sa o~ tec.ul1.açao !SÔbre o t'ld:cioDal ref:rldo neste eo':
pelas repartições quI.' certamente não I p:r~nte~ o. aUtorIdade Ju.gado,ra. de ti<,Io, nem o mesmo sôbre êles inc:di-

"es.tarão apllrelhadas para tanto, I·', m~tllnda ou l'ec?rs~s pe~~lte <::~ Ido. 
. ' ICon.::ejho~ de Contnbumt.es, .lú e",.a Art 29 Ficam lntroduzJda.s no !te~ 

De referêncIa. ao p,ará,grafo Olta>:O estabeleclda no art, 291, do atual" l' d . t d Ccn<;urr:o 
ca.oe dizer 9.ue a ex:g~llCla ali insCrI: Regulamento do Imp&to de qons,~mo 'a~r~~aerJo pel~ b~g;;";tg nge 45,422 d~ 
ta, no sentido de ~ llls;trun:entos d... (Decreto n9 45.422·59) que d!z: Aos 12 de fevereiro de 1959 e modificado 
~rotes~os A de, :lOta.s pr~~llssór!.~~ o~,.;'e: aut.uados· serão facult~,dos t.od~ os pela Lei n9 4. te3, de 28 de novemtm 
tras-:dc-ca::rtt:l:O. contcle.n. ob.J",ato,.3. me10S legais de defes~ , Tamb~m o d~ 1962 as S'E'<Y\llntes o.lterar;ões: 
men~,e a ce'.:tidao do regls.t:'Q ~e cad'l art, 87 da. ConsoUdacao das LeIS do ' o' 

U1,1 d2stes títulos roa. repartlçao a:-re- Impõ.stD do Sêl0 lDecret.o n9 45.421, "1 _ O art, 83 passa 8 ter Il seguill
ea.J.:\dora local, é ·impraticável, one- de, 19.391 determina,: "Aos acusados te redação, mantido o seu pará~t'!lfo 
rosa e de nenhuma consequênc!J jn- s~rá assegurada defesa ampla, .. " Há único: 
ridica. relativamente aO ato do pro- amplitude PQra apresentação de defesa "Art." 83, :e: vedada B emissão de 
testo. Impl'aticâvel, porque nos titu- c, com:equentemente. de tOdas as pro- Notas Fiscais que não correspondsm' 
l.os em que há elldo~so, sua ~presen.. vas p2rmitjdns' em leI. Assi,m, a dls- a uma safda efetiva de mercarloria do 
tação para protesto necEe.s!inamente posiçãO cujo veto ora propomos. nlém estabeleciment.o emitente, bem como 
tem de ocorrer nas vl,nte e qll:ltro ho-o de ociosa, conduziria a interpretações a utIlizaçâ.Q de,<:.<;:a.s notas, em p~'ovei
ras segu\ntes an vellClmento, soh pen:l prejuà:cials ao fiscO', Já que ense.iarão to própriO ou alheio, para. produçãO 
de pêrda do direito de regre,';so, pell? a apre.s€11~ção de supostas provas, de qualquer efeito fiscal. visandO' à. 
portador. cuntra enclc,s.<:antes e ara- sem \'íllor jurídico, de caráter a.penas sonegação '(multa Igual ao valor que 
lista...::; , CO!]1,O não S~ acredita possa tumu!t.uá.rio ou protelatória. Além consta para a mercadoria na nota 
Qualquer repartição fiscal preenCher disso, com a reforma tributária, será fiscal, independentemente de ql1'\l
SUEJ. tarefa de forn~cer a certidão do encaminhado o projeto que regularã, quer outra que fôr cabfvel por falta 
registro em tempo útil para qu~ o C'Om t.odo rigor técnico, o proce~o fls- 011 insuficiência de l'eoalhlmento do 
legítilllQ portador do tit·ulo l?os,sa pre- cal, não se justificanco, portal1to, a iInpõsto, cm razão da utilização da 
cavcr~.':e c resgu::uQn seu dl~e1t~ na" lnt1'OduçílO, na leglslaçãn atua.l, de nata)", 
tunl, !'.eg\H~-Se q~e n ImpratlcablUd'a- disposiih'o que fOge à .si,<;f.e!hát1ca pro- It _ São acrescentados no artigo 
de é mamfesta. E onercsa porque sU" Ms~uaJ do direito fi<:;caL 139 Os se2:uinte.g parágra.fo.s: 
Jeita as partes a uma nova despeS8_. Sá.o el'itas aI'; ra.zões que me levanm j,§ 1~ Ãpurada qualquer diferenqa, 
justamente 110 momento €1tJ que o ti .. a vetar [>3.rcllment.e o Pr-/?jeto em será exigida ,o !'C'spectivo impõsto de 
tulo é pl'f'sumjdum~?Ate .na~ co~rávet. cüm:a, as quai..~ tenho fi. honra de sub- consumo qlle. no caso de fabricante 
A nenhunut. consequencla Jurídlca da met.er à elevfl.da consideração do.o; Se- de produtos sujeitos a a1[quotas d!
obi.'ig.atoi'iedade prevlsta, quanto à. nhore.s ~!embrOS do Congresso Naeio- versas, e::erá calculado com ba.'H~ na 
certidão em causa. é facilmente com .. nal mais elevada, quando não Nr p.ossf\'el 
prcenslvel se se tiver em conta a fi.. . r!lz~r a se .... a1'al'ão -"'elos e1emelltos da. \·d d b'· d ,. cu é. B!"~ma, em 23 de agbst.o de 1964. p '"' na,h n- e l.,.!"!ca o pro~es1j(), _ e escritA d" contribuinte. 
conotação oficial da im;xmtualldade H.-Ca~~tello Branco, § 29 Apuradas, também. recei:n.s 
do pagamento, por parte do respectivo cujas origem nãa- seja (}:}mprovada, 
responsável. sem po~slbilldêlde de mis.. PROJETO A Qu'"I:. SE REFERE s~rá sõbre 1'1a,';, e"dg:ido o lmpôsto de 
tura do, eleitos jurldiccs do protes- O VETO consumo. mediento adoção do critério 
to com questões fiscais emergentes, Modifica a legislação dos im- f'Bt..,beleció" no narâg'raf", anterior", 
pertinentes 011 ccrrelacion3das ao pró- postos de consumo e do sélo e dá TI! _ Na. Tahela, "A". as nl1neas 
prio titulo. • ou.tras providências. VII, X, XI!. XIV e xxn passam a 

Se corrigIdas as falhas aponta.das, vigorar com as seguintes n.lteraçôlS: 
:) -veto proposto não Significara are- Art, 1~ No períodO' cllmpreendi .. 
jeição definitiva das idéias consubs .. do e-ntre 19 de setembro e 31 de de.. Alínea VTI - rtens 1 e ,~ 
tancladas no respectivo artigo. mas zE'mbro do corrente exercício. as atuais "1 _ Borracha sintética em bruto 
s.penas o n.d!amento de sua adoçãO alíquot9s do impõsto de consUll1Q de 1'<: tét' ~ 
até que o pOder ExecutivQ. e~m as tjue trata o reg-ulamento baixado com e Hotex sin lCQ "",."".,.. 7 o 

c:lutp.la..o;: de\.'idas. elabore nõvo proje~ o Dpcret.::" n.0 45,422. de 12 de feverel- 2 - Pneumáticcs:. cii.mo.ras de ar 
tu s(Jhrc a. maMrlA. ro de 1959, e modlfic!W.() p~ Lei e banda.-'; Ulaps) pa,ra rodB..s de 'i'ef .. 

culas ou aeronaves. borra,cha defuma. ... 
da em lâminas nárJ-crepada:; (~mDcl: 
scheets) ,. _ , , , • , . ,. , , , , ' , .• , ., 7'i~". 

Alínea X ~ Inciso I - Tubcs (li 

calhas e resp~ctivas cDnexões, de CI" 
mento simples ou misto, 

AlinE1l:1 XII _ Inc:SO TI _ Cano'l 
e tubos com ou sem roscas e ell!lS 
conexões. calhas c-cm ou s~m IOS .. 
Cl,S e Suas conexões, de matérias piãs .. 
ticas ou resinas a rti!iciais ou sin t '::
ticas, de condensação ou polim~r:zJ.
ção, seja pela extrusão, de inj:ção, 
de pre1lagem ou qualquer outr'o. 

. Alínea XIV - Inci.s-o 1 - BlDcos. 
pacotes, pães, lingotes. barras. perf;s. 
pranchas, t:.têS. f os, tubos, canos e 
SUaS conexões, calhas e suas conexões, 
barra.s õcas, bem como chapas, lõ ... 
lhas e lâminas, não-corruge.das, <ia 
qualquer metal; outras formas seme .. 
lh?nte;;, obtidas por laminação, fol'.
lamento, estriagem. t,refilação, centl1 .. 
fugaçãa, fundição ou extru~ão d'" 
qualquer metal. 

Alínea XXI! Café ü:rrado ou 
moído: 

"O impõsio, observad2s as normas 
do Cavitulo IX. Seção I _ prime~l 
ra Parte. será pag'a por guú1, à ra. .. 
zão de 5% <cinco por cento) ". 

IV - A nUnea XXIV da TalJela "B" 
passa a vigorar com a seguinte al
teração: 

A1Úll.'D. XXIV _ Fumo: 

1 - Charutos .. " ........ ,.. 12% 

V - O inciso 2. da alteração V, 
'do Ilrtigo 39. da Lei nümero 4.153, de 
28 de novembro de 19-62, passa -a ter 
a segUinte re-d?çiio: 

·2 - Bebidas não tllc06licas. indU$-
trialízadas (l'etriger:lnte.~. âgua.s de: 
mesa. e.rtiHc:als e outras) e xa.ropE& 
para refrescos; assim como concen. 
tiactos e outros produtos ou prepara. ... 
ções. sól:das aLl não. pAra o fabrico 
de artlgf:'S referldo~ neste inciso, ex .. 
c:uitics aquz:es que tenham clru;,s~ft .. 
caj:So esppcífica em out.ra!) lnci.ws 
de.:ta elínea ou de aut:'as alfne3.s". 

'VI - A alinea VI, in.:i,sos I, Il e 
In, letra.'; a, f, l, artigo 29 da Lei 
:1úmero 4.153, de 23 de no ..... embro de. 
1862, P3&G a ser a.')Sim redigida: 

ALINE A VI 

Couros. Peles e Se1JS ArtefalO\. 

I - Couros e peles preparados ou 
curtido.s (exclusive salgados, SC_{lS, 
o"la:g:Hlo5-seco.3. trat3.dos com calou 
p1clados) _ 3%. 

rI - Art.efatos de couro OU peles. 
tom ou sem out.ra matéria, não E'SPC'" 
.:!ificadcs nem com;m,>endidos em ou .. 
~rn p~nLe - 10%, 

TIl - Peles de coelho e carneiron 
destinadas a nstllário ,. ')p111,1.r, pre
paruda~ cu upresbdas, e scus art..efa .. 
tos - ~% 

IV - PelrJ; de peleteda, -prep:trn. .. 
dus ou aprestadns - 40%", , 

Ardl],ú 3? Fic[lrn isentos: do 1mpôstô 
d.3 Consumo OS di.sco.s para fins di .. 
dál.cos. 

Arti~C' 4~ Cinquenta por cenu> 
(50':i{,) da arrecadaeão provenient,e das 
nlteraçõt's introduzidas por esta LeI 
na. cobrança de lmpêsto de consume) 
,serão destacados p9.L'n 9. constituição 
de um Fundo de AuxH10 aos estados. 
a ser distribuído de conformidaüe com 
critério de ordem geral. estalJelecido 
median, e ato do Presidente da Repú .. 
blica, 

Artigo 59 A fiscalização das socie .. 
dades de economia mista de )1atureza. 
indUi'ítrial será f'elta perlódicamente. 
em caráter especial. por Agentes Fis
cais do rmpô.""to de ConstL."I10 deSigna
do", o~l'~ DIretar das R-endas InternM .. 

Artig'l 69 Mediante portada do 
Ministro da F"azenda. a forma de re.. 
colhimento do !mpôstô de SêlO, me
diante guia, poderá ser estendid.s. cont 
0'\1 sem exigência do conhecimcllto dL\ 
receita, a quaisquer papéis suJeltoi fi,o. 
reginte .ota. verba fisct\l. adótada,s t.().. 
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!to contrôle -do pa.gam~nto do trUmto. dutores. inclusi.ve os industrl.aJs. pa.ra. 
p.f>l'ágrato único. O contribUinte é fins lnercuntis no Pais, e aquêles raa,.. 

!responsável pelas declara.çôr;s conõ ... lizado.s en.tre exportadores no Pafs e 
Itantes da guia, incltlsive quanto ao impcrtad\lres no exterior, desde que 
'Valor do lmpôsto mencionado, fic.an- estrltame::lte relaciooados com 11. ex .. 

. do ~:ujeito a tôdas as 'pena1idacl~s pe- »Ol"tJlção". 
las djferenças que :forem apur.a.cias. . vnl. - Fica acrescida. a Nota. se-

Art. 79 A Consolidação das Tfiis guinte .ao artigo 18 da Tabela: 
do Jfu:nPÔSto do S":' o. baixada COJJl o "Nos contratos celebrados p~Ia. 
Decreto ntunero 4'5.421, de 12 de fa- União. Eit9.dos, MunicíPios, Territõ-
verelI'o de 1959, passa. a vigorar com rios Fed€:rais, DUitrita Federal, Au
IBS E.eguintes a1!-êTaçÕf'S: tarquias ou Sociedad~ de Economia 

til _ O § 29 do alUgo 29, da Pri~ Mista, o impOsto recairá sempre, em 
meira. pa,rte _ Normas Gel'a-is -, sua. totalidade. sôbre a outra parte 
passa a vigorar oom. aseguinte reda~' contratante, sendo facultado seu re~ 
ção: colhimento parcelado, por guia. _ por 

'" § 29 O Diretor das Rendas Inter~ oca.s-ião do pagamento das faturas 
mas, re.sguardádos os- interêsses do p'erante Q, repartição arrecadadora 10" 
Teso\U'o Naeional, poderá. alterar o Cal, nos a (oitO) dias suDsequentes". 
limite do capital de que trata. êste ar.., IX. - () artigo 43 da Primeira Par
ltigo e bem. assim tornar obrigatória. te _ No!'mas Gerais) _ passa a )1-
a forma de recolhimento nêle 'preyjs.. gorar COTIl a seguinte tedação: 
ta para outros ramos comerclais ou 
industriais ou, e.speeüicamente,· par-a. 
detei'tninada firma' que, pela lUlture .. 
~ de suas oJlerações, apresente ele .. 
'Vado nÚIDero de paPéis ou atos tribu
tadOS" . ~ . 

II ....... A observaçã-o 2' da Segunda 
Parte - Tabela - J>IISS" a Vigorar 
'Com a seguinte redação: . 

"2~ Não havendo indicação da ta
"-a, () impôsto serã C'Obrado à l'azã.o 
de Ot$ HI.OO por Cr$ 1.000,00. ou !ra
~ão, ficando isentos os "papéis" oe 
valor até Cr$ 5.000,00". ' 

lU _ O artigo 27 da Segunda Par
te -. Tabela _ passa a. vigorar com 
as seguintes mOdUicl?çóes: 

1~ - Fica suprimida a Nota. 1~; 
21' - :t sllbstittl.1da a letra b da. 

Nota. 21)., que passarã a Nota li. pela 
..seguinte: 

"b) o endô.sso·ma-ndato,.. 
3'" - 1: acrescentada a 

como segue: 
"21!. Não ,será devido o sêlo dos itzns 

nI e IV nos seguintes casos: ' 
a), quando o endôEso constituir me

ro at.o de execução de garantIa pre
vista. em contrato dE; abertura. de cré-:
dUo; -

h) quando existir contrato p,e aber'" 
tu::ra de -c.reruto; de empréstimo Ou fi
nanCiamento com penhor da merca,.
doria que o conhecimento, objeto do 
êndOSSo, representa. caSo em que a 
tributação é feita em função tUt ··ga .. 
rant!s, COmo lllan,Oaill as Notas M do 
artigo 19 e 3\' do artigo 25. da Tabela. 
pagando a operação apenas o sêlo do 
ElI'ttso 38 da. mesma 'Tabela; 

c) quando o endôsso rôr f€ito DOI: 
esl;a.belecimento bancário. para. o fim 
de oonstituçlào d-e- garantia. ·de titulo 
cambiário em operação de redescon-
to". ' 

IV - Fica sub9t1tuida. pela seguin
te, a tabela de incidência do artigo '38 
(Segunda parte) - Tabela):, 

"3; - Até Or$ 1.000.000.00 1%; 
:II _ Até Cr$ 2.000.000.00 1.5%; 

lU - Até Cr$ 3.000.000.00 2%; 

IV - Acima de Cr$ 3.000.~Q.OO. 
pelo que exceder - 3%". - . 

V - Fica substit.Uído pela teguínte, 
a ·tabela de incidência do a,rtigo 4() 
(segunda Parte - Tabel.a): . 

"De ma.is de Cr$ ... 
10.000,00, pOr Cr$ .... 
10,00000 ou fraçã.o 

V! - O :Jarágral0 único do artigo 
'lI? da primeira par.te _ Normas Ge .. 
rais - p~S9. a ter. seguinte redação: 

"Parágrafo único. Os que emi11i
rem, aceitarem ou derem cill'SG- e. che" 
que.s sem data ou com "data faJ..sa se
rão pa.ss.iveis da mU1te. igual ao valor 
(~scrito _no cheque". 

vn - O artigo 16 da Tabela &nexa 
à. Consolldaçã<> d .. Leis .<iQ .Ii!.pôslo 
do SêIo passa a . ter a SegUlll~, rede.
ção, mantidas as -notas 1 a 6~ 

e'ArtigO 16. contrato de compra e 
venda de b~ens móveis. excetuados os' 

.. 

:" Artigo 43. No,"' papéis em qUe o 
valor est~ver expresso em moeda es
trangeira, o impôs to ~erá pago .sôbre 
a .quanti.a .equivalente em cruzeiros. 
feita, a mnversão ·pela taxa que es
tiver em vigor no dia em que o E~-10. 
fôr devido. para a. conve:rsão do va .. 
lar externo das mercadorias impor
tadtl.s. dE~ acôrdo com o artigo 19" da 
L€i ·número ~.244, de 14 de agOsto 
de 195'7, se, nesses pais-es, não bouver 
taxa estip.ulada". 

X - F'ica elevado para Cr$ ...••• 
20.000,00 o limite a qU-e se referem .a. 
Nota. 6~ do artigo 26 e a Nota 2~ do 
arU)foo 27, da, prinJ,eira PRl'te - Nor" 
m.as Ger.ais. . 

Xl _ p1ica aCrescentado ao Ca.pí .. 
tUlo XIII da Pritneira Parte - Nor .. 
ln.-B.s·Ger.ais - o seguinte artigo e -seus 
parágrafos:' .. 

i'Artigo _ As notM promiss6rias· e 
letr,as de: câmbio sómente poderã.o ser 
emitidas pelas entidades 8. que .se re .. 
lere o (~r-tigo 58 pelas SOCiedades de 
crédito I~ financiamento, se extraídas 
de talões com fôlhas numer·ad8.S ti .. 
pográfica e seguidamtnte, podendo a 
numeraç'ão ser reiniciada anualmen .. 
"te OU quando.ati,ngir o número " ..•• 
999.999. sendo que poderão. ser utilf
za.d08 tantos_ ta.lõ~ quantos forem ne
cessários) desde que Se di.stingam por 
seria-ções alfabéticas. 
. §j 19 As notaS J)rcmtissórais e letras 

de câmbio será<> emiti-da.s em três (3) 
vln.s. devendo a, pr:im:eira via ficar 
com o (:redor do títulQ. a segunda via 
ser entregue à repartição arreca.dora 
local }lara registro em l-viro p.rópriQ 
sem qu.alquer emolumento ou custas, 
e a terceira. via fical."'á no l"espectiilO 
talão. 

fi 21? As notM promissóriaS ou le
tr,~ de câlnbio que tenham <le ser 
ell'Jtidas por pessoas fisicas ou po:r 
entidades não relacionadas no :artigo 
58 deverão ser obtidos. 'por OCa'!Hio 
do pagamento do respectivo' impõsto. 
nas repartições arrf('~dadoras do Ml
ni:\.tério da Fazenda. as quais terão 
talões E!speclais. dos .quai,s ,será extrai ... 
da 1'1. via. destinada a,o contribuinte, 
ficandQ outra via no talão para negis
trJ) no livro de que trata O § 19. 

§ ,39 A qualquer pessoa é facU1tad() 
o uso ele talões. na -forma do dispos.to 
n-este artigo. . 

§ 49 -Para venda, .tia base da res
pectiva selagem,' às pessoas ff.siCflS ou 
er~t1dac1es não reIaciona-da,s no artigo 
58, P01' intermédilL das repal'tir$es 
a.rrecadadoras federais e das entJda. ... 
das' fn'iiicadas nos artig-o.s 11, 13. 13 
e 14. o Ministéric da Fazenda 'Dro.. 
videnclará a impressão. pela Casa da. 
Moeda, de notas promissórias de di· 
Vil...rsOS. vaJôres, tende impre.ssa a res
pectiV.llt selagem. 

,'§ 59 COmpete. ainda, às repartições 
arrecadadoras, selar; por verba. os U .. 
tulos cambiários que selam emitidos 
f)elas pessoas indicadas no § 29, desd~ 
que 00 mesmos títulos sejam ~,pl"e
SE!!ltado-s pelos interessadOs contendo 
t~o.sómente, os valôr.u, ve~da, ter: 

mlnailltemente, u,sa, sela~em. quan:lo 
OS títulos se encontrem [.cmphrtos. 

I 69 Pal~ efeito (\-0 dis.Ç03to no pa
rágraf-O anterior, não pre\:W.ccc:.:n o fi
mite de. que trata. -o inc.:.: o 61/ do ar
tigo 26, e o arti~o 27 de. Primeira 
Parte. 

, '19 Para que produzara bS efeitos 
legais, as notns lJromissftrin:S e letra:; 
de et\mbio emitidas 8Jlter1omente a. 
vigência do disposto nesta S,l't,igo te
rão registradas no órgão an-ecadador 
do Ministério da Fazenda em ct:ja. 
juri.sd.ição residil' o portLdor. 
. § 89 Além das condiQóes já exigiC.as 
por lei, Os instrumen tos da prot~to 
de nota promissória oU letra de cam
bio de que tratam os §} 19, 29 e 39 
deverão oo-nter 8 ceI'_tidão do registro 
da segunda Via do titulo nns repar
tições arrecadad-o.ra,s loi::.ElJs. sendo que 
para. as demais no-tas. "p:rom1s-~ri1?S 
sómente poderá ser n.celta. tran...q:_ri ... 
cão do titulo que atend3 às exl-gên· 
das do· § 49". . 

XII _ ~ subf.tituído pelo segumte 
o artigo 50 da p1"imerra parte - N.n .... 
mas Gerais; 

"Artigo 50. A Unlãn, OS Estados OS 
Territórios Fede:~ait. üS Munic1pi03 e 
o Distrito Federal estão .lsentos do 
impôsto do sêlo". . 

I 39 Os pr&ZOO ~ palia pagani-ento, 
~6Cl.a.maçã-O ou recurso qu-e recairem. 
em ferialdo.s lo-c.aJs serão automàtica
mente prorrog,a.<los . para. o primeil'o 
dia útil. . 

Artigo 13. No corrente éli:erciclo, fI .. 
ca. o· Poder ~eeutivo au.torizad-o a. 
-abrir. pelo Ministério da Fazenda, cré .. 
ditos. especiais até o m-ontante de . ~ 
Cr$ 100 .000.000 .OOOOll (Cem bilhões 
de cruzeiros), dos ql.lais ............ ' 
Cr$ 50.000.00:>.000,00 (CinquentR. bi
lhões de cruzeifos) .serão destinad'Ús 
a Oc.orrer ap auxilio aos -Estadas, de 
-acôrdo com o artigo A9, e os restantes 
Cr$ 5Q.OOO.(J(){J.OOO,M (cinqu€nta bi_ 
lhões de cru2leiros) poderão ser a.pU .. 
cados como participa~ão da 'União no 
'CRpital Id.e soci-ed3/d.'e;s de economia 
mista. 

l'a.rágra.f.o ÚIÚeo. Pelo menos 30% 
(trinta por cento) dos recUIs{':, desti ... 
nados por éSte aritg{) à- Darticipação 
00 união no capital de sOCiedades de 
ftConàblIa mista. deverão ser apIicad'C's, 
])ela SPVEA e pela SUDEN1E. em par 
tes ,igu.ais. na AmazÔllia e no Nord{s-
te. respectivrunente. . 

Artigo 14. ESta Lei entrará em vi
;ar na data da sua puQlieação. revo
gadas as dL<:posiçõeB em úOntrâ.rio. 

B;'i!Ia, em <W de 1954: 
1439 <la Independênci. e 1ao· d. Re=
nública. 

ArtigO 89 F.íca::n isentos do lUlpôsto 
do sêlo os oontratos de financlam.en
tOO' agri-::olas de entrets~r~, 'ak o 
vaIar corres,Quê.en;te a· Olte;nta vézes 
o maior salário··mmimo VlgOnte no Mensagem· n9 203, pe 1964 
P<l~UgO 99 Ficam igualmente 1.senlos ,N° 32~. NA ORI<\EM) 
do impõsto do ;sêlo os coptratos de Exr:eJent1.ssimó senhor presJd.ente do , 
OOlIlprB e venda-, celebraCos sob fo.rma Sen-ado Federal: , 
de' pedidos. orçamentos, propostas ou Tenho a honra de oomuru'car a 
ofertas aceitos ou con.firmad~ entre 
exporUÚ1ores no pais e impórtadorês Vossa Excelência que, de acôrdo com 
no exterior. desde que eBt~ita.mente o parágra.1o 19 de artigo 70 da Doru; ... 
relacionados com a. exportaçao. tituição Federal. resolvi; ao sanciohar 

Artigo 10. OS tributes federais po~ o PrOjeto de lei que alte1'a a Lei n9' 
derão ser pagos, por melo de Cheque 4.l31, de '3 de .setembro de 19-62. e dá. 
emitido contra estabelecimento ban.. outras providências, apor o seguin ... 
cárlo, pelo próprio contribuinte. . te veto - no art. 29 da pl'Opo"Sição 

f 1.9 Tratando-se de pessoa ~1s1ca, à expressão "não produtoras de bens 
deierão constaI' do chE"".1ue o numero e s€TviçOS ou~~, que julg<). cónt.rár:o 
da. carteira de identidade do emi- aos lnterêsse.s nacionais. -conforme I;e 
tente e o respe,~tivo enderêeo. depreenderá da razão a seguir expos-

f 29 No caso de recusa de paga... te.: + 

mente de cheq·Je por falta de provi .... -, O ~entic!o a.mbiguo da referIda ex
,sã.o o mesmo será !med.iataruente p~essao nao permite configurar pre
pro'testado e, com fi certidão de pre; psamente de que se trata d.a-dc que 
testo. encaminhada dJretamente pelo 'em principio. todas aS"' e.t1vidade~ ~ 
ohefe da repartição arrecada.dora à econômicas são produtoras de bens e 
autoridade po1i~a.1 loca:, para o pro.. servi~s. _ 
cedimento critninal oontr.a o emitente, São estas_o as razões que me leva
independentemente da ação executiva rarn Q vetar, pa.l'Ci~lmente, o projeto' 
fiscal para cob:roança do débito. -em causa, as quals ora 'submet.o à 

MUgO 11 . .Aos casas {:revist-os nl Ie.. elevada . ap-recia.ção do~ Senho-r~s 
gislação dos inl"postos de consumo e Membros ~o COl1gres~O .lirae~o!1:l1. 
de Sêlo, ap!ice.,se a q:sl1os:O 110 artigo 
315 e parágrafOS, 'do Código Penal, Brasília. em 29 de ag~to de 1964. 
ind€.pendentemente da te...""])Or-sabili"; - H. Castello Branco. 
dade civil destinada à rep.a.rt:ção de 
peroas e· danOll. . PROJEI'O. A QUE SE REFERE O 

§ 19 Ao oontribuinte pr.ejudicado - _VB":I'Ç> 
fica assegur8:dc o <iireito de repr-.=s:en· Altera a' Lei n9 4.131. de 3 ele 
tação ao Ministério p:iblico, para. o setembro de 1962 e dá outras 
exercido da ação penal com a obser- providéncias. • 
vâncIa de.s dfspo.sfçó:?E estabele:.:!das 
para O.S crilne:s de aç5.o "pub~iea. no O Congresso Nacional dEcr-efa! 
-Código de Pl0'Jesio-- P.?:1al.· ; Art .. 1° Os "artigos ,4Q __ 50.....:. 70 _ 

§ 29 Nas questões decorrentes .da 90 -:-.100 _ 119 .o parágrafO único do 
aplicação" da l~slaç§.o dos impostos artigo 25, arti,gos 28 e 43, d$ Lei. n9 
de consuma. e de $êl0, não será con" 4 .131, de 3 de setembro de' 196.2, PfLs ... 
cedida a medi:Ia. limilur em m9-nda- saro a ter a seguinte redaçã.Q: " 
do de seguranr;a impetradO contra a 
Fazenda N3('ional. 

Artigo 12. C'.ontar~e-fo em tUas 
úteis os pra'ro.~ esb_belecidos nl1S leUs 
e reguJamentoo fiS~ais excluídos, sem
pre, os dias em que não. houve.r e"tpe
diente nas T(>f)artkõe<: federais, 

§ 1~ Os prazos para defesa' OU re .. 
clamação d-os 1nteressaõo." 011 nara·a 
interpcsição de TeCUl'fOs .aos Conse
lhos .serA de vinte (2{}) dias úte:s, 
çont.acias: na forma d?ste artigo. 

S 29 Juntamente com a defesa ou 
reclamação interpostz perAnte e. auto
ridade julg3do!'a de 1" instAncia ou 
em recursos ]:'erante cs Consilho<;, de 
Contribuinte.!:; a partI' nroduz;rã as 
provas Que qui~er a'"!t~sental' em res" 
guardo dos seus direitos. 

...................... : ....... _ .. 
.................... , ........ , .. . 

Art .. (9 O registro de oopitais es .. 
trangelros serã efetuado 1la moeda d.o 
pais de otigEm. e o do t'einve"t:men~ 
to de lUcros súnu1tâ.n,eamentte em. 
moeda nac)ona} e na m.oeda do naf5 
para o qual noderiam ter \'I~d-o remeti
dos, ;-ea1izad~ G convcr.são à taxa 
cambla} rnéd1g do nerfo.c'lo durante o 
qu.a) fai '!omprovadamente efetu:ado 
O reinv~timesto. 

ParâgrafO ·t1nico-. Se' o capital fôr 
repre~entado por bens: O registro se
rá feIt<1 Pelo seu Utêco no PnÍS de· 
ori~etn 9~1 .. na faItf;l' de cornnrovantes 
sat,',sfatotlos. segundo OS v.alôres apu_ 
rados na contabilidade da e~p~êsa 



i 

Quin taA"ira ~ 
= 

" .. eptora do ceplta1 ou aIn4& pelo 
.. rJUrlo de ava,ooção que !r,r deter
Jninado em. reguIemento. 

Art, 5' O registro do investimento 
c!stra.J.tgeiro será requerido de1ltro di 
1,rlnta. dias d3 data de seu ingre.s.so 
:no Pais e independente do pagamen .. 
1,0 de qualCj,uer taxn. ou emolumento. 
No me.;mo praz.o; a partir da. data da 
Etprovação do respectivo registro con
t.ábil, pelo órgão cOl11petent.e da em .. 
p1'&sa, proceder-se-ã ao registro dos 
leinve.stimentCG de lucros. 

_ • do er..uiD. dentro * pn.o u,pltal • dttIuzldo.l do reglall'G to~- l,.,ente> '4: cfuposto =:0 !\li. lGI In_~. 
~ qUinze d1a. da d"t" cItI 1nt"iln!\f"iO, l'espon<lonte; párs efeito d. "eme_ flII. da Constllulç1o l"edoral, llII cIlIii 

futurM, send'O facultado. POrém. s,u plomas estadua1l qUI [) reiUlameu. 
• ••••••••••••••• , ••••.. '" ••• ••••• •••• rrunvestimentos nas prápria.s: emprê .. tem sej.a.m assiudOl por lIlstltUiçôet I 
•••• •••• •••• ••••• ••••• •••• ••• ••••• •••• ::.as, qu:tmdo pr-od.utora.a de bens e ed.ucaeionais, .sem tina lucratlvOl. canil 
,Art.- 28. Sempr.o (lU, ocorrer grave serviços, ou em regJ6ea e setcres de firmas individuais Ou coletivas, nacloóll '1 

§ 19 Os capitais estrangeiros G res
IlCctivOS. reinvestimentos de luC'l'DS já. 
E~X:stentcs no Pa.is, também --c!tiio eu .. 
jeitos a registros, o qual &.."1"tL l'eQue
rido por seus proprietários ou res ... 
ponsáveis pelas emprêsas em que es ... 
tiverem aplIcados. dentro do prezo de 
180 (cento e oitenta). dias, da data 
t.a publicaçâo desta. l-ei. 

de-..cquilibrio no bal:mço de 'P~ga;men. atividades com.idera.dog -de .mttrrêsse na.is ~u cstra·ngc1ras. 
tOS, ou houver sérias ra,zõsj para pre- pm·.a, a economia nacional, indicados ps;·rá51'afo único. Para gozar dOI 
ver a iminência 00 tal situaça,o. poóerã em decreto dó pc-::J:.er EXeÇutivG cU- benefícios cesta lei a.s referida. tn., .. 
o Conselho da. SupHintentl.~nci3 da. vido o Con.::elh() N::-.cl::m-al de Eco- tituições educacionais devem ter as .... 
MoeGa e do Crédito impor rcstrloõcs} no-mla. tat4tos devidamente registrados na 
por p!'azo limitad'o à impGrtaçaO -é § 21 N3S hipó~e-ses p'!·ev.!:ias no Ar.. Registro de Pessoas Jurfdlcas ter sede 
às reme~Ea.s dlt reinVC5tímentoJ dos t!~o 28 d~ L~l l1q 4.151, de 3 de no País e estar inscrita. no Min'lsté
ca!=litnis estran3"clros e. para. ês.te fim, fc~t,erubr() de 1962, n. remns3. dll lU· rio dn. Educação e Cultura· ou nas se
-Ol.l:OIEar 00 Banco do Bn\'ill mono.. ere':> doa clp1t~is ~ qu~ fe I(;f-e.;·e ~ste eretarias Estadu:tls de Educaç5.0. 
pólio tot::.l ou parcial d:lS opzraç6ea al'!-t~o será. Lmit..ada -n:é o W5C.I.-no Art~ 29 Esta lei entra.rá em vigor n-. 
de Câl11bio. de 5% (.:-inc opor cento! !to ano <oS&- «.'1'ta de sua -publicação, revogadas [ti: 

§ V' No ca.:;o previsto 'Ue!{.te uM .. b-re o montante dos reg1stl'o.Cõ efet.U9.-14tspos-;çées em contrárto. 
go, veda:dJS :lS rrmctSS8 n titulo de dos na. forma dos nrtigJB :" e 49 
rctôffi1l d!! clpitais e UmU:..t1a. a re-' daquela lei. As Ccm~s,s6e? c!e Educação. 
lUC:":;;l, <l.~ Eeus lucrO;!. at! 1<1% {de:! Art. 3" F!c:Ul1 revo2'cdos o pará- Cultura e de -Frnança •• 
por cento) (u) _ ano, sôbre o capital e grarDo úr,.2co (io artigo ~g, Os nr~gos 
reim.·~Mm.'~lltos n .. :,!!strados m:L moe- 31, 32 e 33 <la. rei n° 4:.131, d~ 3 de 
la do p~1.s de origem. ncs térmos -dos setembro de 3.002, e o P::Cl'.C.to 11~ 
art!zos 39 e 4Q dc.>to, Lei. 53,4&1, de 20 de jantiro d-e 1e3';'. 

Projeto de Lei da C:âmara 
n9 145, de 1964 

§ 29 O Coneelho d:J. Superinten
dência· da Moeda e do Crédito de-rer
:minará. quais os ccntprovantes a. Be~ 
reln exigi-dos :pa.ra. ecnccz!:ã,o do re. 
gistro dos Cdpita.ls da que trats. opa.· 
lâ.g'i-a!O ant~rior. 

§ 210' ·Os. rexu::41ent<>s q,ue t==~c:'de· Art. 4? D:ntro de 30 d~as o Po· 
Tçt.l a perCenta1:T.l fixada pelo Ccn- der F.xecutivo p3.b!arà d:c.r.eto ap.o- (NO l.(i~!)-n, De 196f, NA ORIGEM) 
.:elho da. Sl1!:.3r;ntt!1:!~nela ea. Maeda. 'V3r.do -o r~g-ulam€nto p.." m fi. €xe. 
e do Crédito, ~ r.c~.'co cem o p2.râ.- cuçã,o da Lei nQ 4.131, -de 3 de f C E~t:n.uue a moeda. fraciOnárIO'. 

'" •••••••••••• o ••••••• ,·· •• • ••• ••• .... gro.fo antaior, d:.. .. ·crlo ser ccmun1- ten bro de 1952,' com as p:'esen'cs al- simplifica n enuncfação dO, valo-
•.......•..• , .•••.•.•....... , . . ... . •.. caL.~~ a css.& SUP:'l'll1.-t..."'11C:êné.ia-, a qual, teraçôeE, . 1'CS er.~ dinheiro. 

Art. 7}' Consideram~se r.einves- 1'l:l. h~pjtc.:e de ~ prolcn...1'llr pGr .rual,6 Art. 5' I::.ta lei éutrH.1 em Y1rrOrj' , ~~ decreta: 
t'mentos, pa.ra. os deitas dt'Sts. lei, 0.<1 de tun ex::rcícJ.o a rti.~"'i~ão a- q~ se n~ d. at-:t, (..~ .. ma p:1i.:ll:.c:!Ç:'0, n:,v':,'l<:313 O Cúl1gre ... :-o Nacional 
!l"3ndimentos au!-81'id-oa. por eIl1~'ê5eJ rd:re este arti-3'o, p:ulerl autorIzar 33 dÚl)OSl.;5cs em coLt.·fl'io. Art. 19 F!ca extinta a fração do 
esta.llelecidas nO pJ!..fs e Atr1bu:.dos a a. rc • .w.wsa, no .ex.:::rdcio st3'uj.nte, :das A Ccm1&!õ..o !.U5t!\ 1n.c .1.r.1J-id.a Cl"u7eiro. 
,.esidentes e dcm.i:::lli.:.d-os no e1{terior, ilU!:tit:'J.."3 relat;v:t.3 :-:0 ae2Ssol quando d~ r.:.I1.t~l" o ver'). . I A,rt., 29. A, menGão dO~ valores em 
e (luz. forem reapllC3d03 n3.S mesmas (,J l.J..:.cr:lS n~!& ... au18rlC.DS r.io -t.tlngl- Ofl! • 2 1"' . d 2' d an~,,''''' ..:I .... Idlll_l;.e~ro !.r.c.!l ccn a un~dade do cra-
emprêsas d~ que procc-c."le-m ou eID. outl':l l'Ln r.1uêle lun .. ::e, c o n • V~, e o C bO~<IV. \. ...... ~éZO 
setor da economia llaclonal. § 3O? Nos mesmos c.:rZ!.s clf:=f:e ;;.r-· 2r. Pr;ttlE~'o E~c,:~tár:o (lj, cüm .... ra

j
' .' 

t!;rc-, pod.erá- o 'CDn.<::.:lho e,a. Supe~.n. dos De:çut'?dJS - ErtC8.m~nba tt.:l dos. Art. ~ As p3.l'C~lX3 rt:-ercntes a cen ... 
••.. ~ .................................. tcrx::lCb da. Hoe--:a. e .do Cr~t.o 11- QGtt\T=.fOS que sen1rsm de I; tSe à tavc.s, L!t'J"l'ment,., c')mign~das, sel'ão 
....... , .............................. r.liklf a reo:?,SSa .de qtwJltias a titUlO s::nçio do P ... 'oj-:::~_o de Lei Da C! ..... 12ra :~sprez.::dus par,). tocos.os efeitos 

Art. 99. As pessoas físicas e jurf- de pn.~,::unt:.l!.o e.e rO:JG.ZfJ.c3 e as~t~n~ n" -13·03 (n') 3.218-57, mo. C.J.:a de '!P::'"ü:. 
ct".ee.s que desejarem fazer tr.a.n.sfer~ .. ela. ~en::a.. J.dminiEtrctir-a. cu Bc:"l~ origem). flue et~abelf..Ce a idade-: IDi"j Ao"" n r.o-:of-", lc1i t'''+'''al'A E'tt vi<'J'or 
cbs para o exterior a. tHulo de lucros, lh::nte até o U:nitIJ .~ C:ml~ te de ,?c;t":lan~nr.:la., l ~o H:r~'-\o s:'-11'9' na ~;'t~" C3 .... ~::; p~;.',l;~;~ãO, re~'oga.da.a 
d',vidcndos. juroo, amortizações. ,·oyal-. lt;.tlVO anual de 5% (t:n.co .... or cento) dos Of.C:..alS dos Qu .. ,dr0S Co... I.~.nl" l-.,s (1'<:- ..... '''50''5 -tm (; nt"á"r;Q 
ffes, assistência técnica, cientif!ca, ad- da t2c:;lta. brut:l. da. -e:n1':r~~~ . nistração e de lnia'Jt;ula -de O·':'>'.td:a j '.t,y- '. ' ' • ... 

llIinistl"atlva e ~:nelh!l...."ltcs, dcverf1> § ,49 Ai.üdJ no,3 c.:.:...os d~:te nrt.:Jol e 4,os T.cn.ent~;; .. C<n'on{>is f, virios I A Cam.!<"<;§.., cl-e Fins.r.ç-M 
submeter Q..OS órg!l.-os eompetent2s d3. fie:!. o .conselho ru. nmIOC RJ.tOz;.- Q~~ .. dros de Ofic::lis E,"PE'.c!pU'!'tce: do 
StT:MOC e d-a. DIvisão' de ImpOsto-SÔbre za.C:~ .l- tniX:lX 111st1·~';~~'3. llm.i.~~do C~i&~ de Of!:i:l~.s dA Ael'cnáut:Cl. 
a Rendn., os. contratos e documentos cs de:spcm:; ca.m'tiais eo:a tlV!accns OFIC"'G3 ! PrOI'~~o de Lei ~!1 Câmaia 
qu~ forem consiclerados necessários Intel'n::.cl:nl!l!S". 1 . " 
para. justit1'Csr a remessa. g 5 Nllo haverã, ~:i-,dm, reftr!ç~es Ainda do Sr. primeiro sec:,,"!tjriO :,' 148, i!~ lJô4 

_ ...., -h' d p~ra as rex.CSZ!lS t:!.o jUnJ3 e~qUO-'tas da. Câmara dos Depntados de Lúme- I) r.- -o D'7' 1 "1 ." 0"'1(- :"'1\ 
~ 19' AIs rt:::lC3S,:-S p;!.rll o ex~ ... r-~ e- de aJ.nort!z:3"ç5.o, eor..s~an~ c, .con- ros 2.1C-a, 2.119, 2.12j e 2,122. €n.. (N 2 l;. -v, "" !h. ~," H ••• ,:C. , 

E~G:~~ dode ~~ d~'Q~~J'!~ :- trato C!:} en:.p-rê~t:n:o !~v~~n:.ente re ... m:.~llir.JmuJo à rcv)Z~.Q e..-o ~en3::;I) &u- AuiO .. :~ I') pe:;;;r E.J ~t.:~.:.!i;o a 
iDl~3to cfe renda que fôr devido. . gist:adcs. tó:srafo;s dca s:-:;,....uc-:es t:;':J,;1.Js: abrir GO lJo.:!~r J~c.::C1(Jio - su ... 

••••••••••••••••••••• ~ •• a ••••••• 4".... pi.:mo Tr.b:.t;-,~~t l/~i!c(al ~ tJ ",·ré .. 
§ 29 Em caso de r.egistros req,ue- ............................. ,......... PrO"lelo 0'0 Lei da r:âina ~a d'/to supl'ement".!-i (te' Cr$ ...... -. 

111:100 e aind!> n!o ecnce<lldcs, nem de- " v"" 931.526.904,70 (novCcenta, e [,",,'t.a 
d ~ ~ O t t d 1 n9. 1 ~3, d~ '~~_5 .. ~' , n{'gndos, a ~za.ç!o :tS tran;;'.Lel~n- fu-t. 43 mon n!l e OS UC1'OS c •. _ I ~ c lJ.,;"crtlo m~lilõc:;, q':.lini'.· .. lto~ 6 

e1'lS' da que trAta tste .a.rti'3'O poõ.eráS2
t1r
tt G!71~dend'C3 lf~:L~C'S ~~í'-cti7ar.1.cnte!d1 re- (1,,:-0 2 .. :J1-3, D-~ 1~;":, SA. C.:.1':'CI:1\I) 1 v!nte e seis mil .novecentos (] QW1." 

ftita. dentro da 1 (um) ano, a p.g.r :net.-: os a. !Jfssoas f"':>1C:,s e Ji.'T -e.a:.3. tro CTt!':~íCS.C sl'tc::1'l cento,:cs). 
de. data des.ta. lei, med'.sntB "Wrm!) C3 r-e.s:!entE"3 ;u ~ Sf"~e no -ezkrior, R:---J0::''l o ])c~eto~lej !".9 1.9S:3,' E'Toi. r~f[:'I.·a :·"3!, ';-1I'1/.fC-' dcfa.r:{.':'S: 
responsabilidade ass!n:r:.:lo pehs .emprê .. f::.:Ja f:uje:.to 3 wn in;.~t) st'~~men.. da 15 ::;.~ fe~:--erc:íO de 19,-:~. Que V2rI.--a ~,~.r,) _ rns!(WI,' ~()-]l-":I.rl" 
6a,8 interessadas, prazo êste prOTrog-1,.. t:l.r de rÓl~. EeID'ÇI'O r;:"e G :média.. .e:.sJ;õe sC:-re {j. i":~-'JC~(j';trf'âC rIo 1::· ... :0 1.1.rO _ p,: "I;r;c! Cf~':!; !:' '1_ 
VEl3 (três) vb.es cons.."Cutivas, porato -j' s re:nrEsas, e;;::]. 1:1.;11 tr..fn!?, a par.. P:$scal. C:O. corpo -r!e F "JssO"1! S~~--j c');;'<;ig,,::'-::o l.1.Q1 e 1 1 Q.1 dO 
do Pres:dento da. Re,>úbJ5ca, P!IJ. faJ1ede til' c!o nno de 1M3. c::c..et"e 3, ll:% (dQfD lJa!t:r7'o da Ar;7:~~a, e c.á c·.t;oG-a orr:r.r~·~? l"!Jfío"'C (l.ei 7l'- ",}5, 
e::.".osição do ~.ru!".s!ioo ca F.azendn.. por cenro) sô:bre o capital e reinV-ef.., 'Pir:.i1dê~c:~. v.'!' ~::,:l. 

ç 39 1>7,0 CSFO ~rev1.<d'o p.e.1D ps.-rl>1ta... timentos registrados nos têrmos d~ I 
fio a.nterior, ~6 treMfcrénei!.s sempre art1"'ca 39 e ~9 desta !~i. O Oongresso K3.. c:0118.1 decret:.: O 'Con1rc<;so N·:;:cl.uul C!C;. :'I~:" 
d!penderão de prov,lo de quitaçito do § '19 O impOsto 5uplemen~ar de que Art. 19 E' re,'",:gaClo o D€~re'''}~J<>i Art, 1? :?lca o P;.~~."r f:;:~t :,u-
Impôsto -d~ Re~da. tr:.b t':'te :?rt.!.xo crtõ e:cbrada d~ n9 8.~'ID. óe 15 d::l fevereiro óe lS4.U, t::..!z:~') :~ ~(,;!'lr ao r'!)j-?r J ',r'O 

10. l1. Su~!!rlntenc1c:ncJ!\. d!!- MO:d.a. e acêrGo CC'll a SegT"':'u t"'b.::J.: ql':J c1ryM !'6lr~ 1;\ -e"~('j?.1i?""".J? ~~g... _ .3u~:~'.i.O lrit'lll'l! F-<' 
de CrM.!to pod.erâ, ,!ul.D.do -con..~der.:.r ent,:, 12% e 15% de lcl!-QS sôbr0 " s::-:l (1 .... 001.,0 e'e Pe5s"!>1 Suh"l'~:nl) c~::'! tu Sl.:;11e'1:·.:L:r de C .:~ 
ncces~~rlo, verificar a n.~s1':tW~ t1c.. cau;t_aJ. e reinv~stblent0'3 _ {Q-% cl"! ."'-_~:::'I.!!.d~. ~ ~S1.5?.$ ~:"";o ir..r.rc-·;-n~J:::, ~' ,'o :t~a e 
nictt. adnUnistrativa OU seme aD"e, (q.ú:rerü'l por cento); t_:t. 2? A ~~pt'f"11t_'i7~7~") e ') n:p:.'!r .. t'u-:+ro ,··lt~,cs q:·f;:';1C'r.b~; ~ ;,.;,lte • 

o 

prestada a. emprêsa.s estabelecidas n:J entr.e ]5% -e 25% de h\C..~o; 5~% fe:çc"i..e~'!'o de r"'aç":õ'_~ de w.1ps Os!se~s· cu!' ·o'/~ce_.tol e qL~3.t:-~ cr')7,~1 .. 
Bl'asU, que impllquettl rcm,c"Sta de di· ( ' '''_ t ) ~~.a(lr03 ç~ ""_1'Br!!lh~ tPrs') ;-e:· .. 1.'l~.J)3!.,r" • .... s~'.'·'.·.t.". cent·-· .. ·S), e·,n .. I·::,-·.;~r('.<> 
vi.J8S para. o exterlor, t:>noo f'!!1 vut:.\ Cln"'jut':J\,I.!o!)Cr cen ~ ; ""oI In t õ s1'" 1 lV' 1 I yo.;: .." • • - • 

&ltUrar a efetlV1dad'e dessa áss1stênilin. acJm"a. ê~ !!3% d-e 11:';';:'05 - elJ% (ses- l" 5 rur es aprçv ,,3 p-:.) - .:n s- da. s{'~uin. te dotflç'1o CC' _ "--::"~:.'" .. <I nO 
t e. <"ent9: por Cf'DtO). tro da Ma.rtnha. f)rN1Jr1~nff) G"-M>l A'l U..,lo'; .... 11',1>1 nll--

Art.. 11. Os ~5!dc1 dJ r-e:;j" TO ;) s 21' ~ Imp~sto lSlJp!~~-entar ser:1 Art. S? Est:l. l~i ;ntra.râ -em vtJ,or 11"'.(;'"'0 4.2.~!j d~ 11 C!'?- de"'" ~:1~f, da 
oontrato. para efeIto éi:- transferêncis.s de.~onf;ad') e rec:olh!õ" peb font1. n~ d~t~ de 5113 -p:..tb .. )cs..~.',c. feVC.; ~das 19õj). • 
fIJ!.qnco:ras p~r:l. o p!":;~-:nento de .,.o.. lã d A_ "U as dl~pO.9J"'ôcs em c~nLiârlo. Anexo 5 _ "o'er J""·"lf,r-t .• " .. 21o~He8, d:!7~~t) ,!\eh US() (I~ !)'l-~ntes, por OC:lS o e cn"tlo reme,Q9, "i e ex.. 1> '..1 " - ,." 

rn -rcp-.S de lr;dú:;tt1.l e c1~ comércIo ou ce-dl!! :\ mt:1'3, trieItll ~:f':1.da nes.. A C"m's<;i"'Q d-1 E'f'~lrcl'''<I. Na.- IL"n -:}1 - ;'up:zr;:') l'r 'J' no:! t"~ .. 
ottros títult'! d'l rnesm'l e~écie, s.J" te art1!-ro. cl-;n."l. -. deraI. 1':'.' fnftroÇé!.c." tc:n c:."i.!é!~o llfobat1- Art. 2!Jl 1.0 ~j,)it'.!l ertra:;:,:!!!':o eplt. Ver!:>!' 1 I) O') - f"")U~~.~:i). 
1b c:i"t etistênm.!l e v:'I'~ncl~. ~o B!":!-Illl, c."'do ';L] at.;,;,r!d::.1:s L20 pr:::!.ltor:::.-s (}Dn~'~"r;p.· - ?e"--;;~:ü ~:\'11 
(i~:" r~ect!'Ç':Js n1'1v'v,';!::-s trnced1<'1cs de beno;. e S~Y:c:-.s ou ,t.o1d?1":'~ de Projeto,-lu Lei da C~l?;~ra ~ il:"('.Q't'!.cr7":"a('~,1) 1.1_01 - V~:1"'·:~:m .. 
pelo I1el'Rl'tnmento !lT:2cb~:;j de Pro i)~1 e :.:n;,çcs é~ C,~$-I1J:!:.) ~··nt:·~.rl0. n9 144. do 1 g31- tos i va..,f'v·em: fb:!"'f. 
prladade Industrial, bem como de do.. definjd'1S em deor:~o 10 P!l1cr EX3-
Cllmento h~bn prcbs.t6rl0 da ql.1e ê~es !'u:-',o :-,,!~:::'!lli:e a1!:':~,ld!l d, COn-
nl!,> CMUC!:-~ no pa!s_ (h Ol't~m. sc!ho N::c:~el d~ Ee...'"'!lc!:Jl!'1, ê Umt .. 
.~ 5 tc.d-a .a reme!"Sl <1s J:.Ic-'03 p~-a. o ex. 
.~ ,. 2. , """". ",," . '" " •. " j;.."'1'lcr t.nUltlmt-..t3. B n% (oito pOr 

.••••••.•••••••••••••••••.••••••••••.• cenbo) do cRl'ttal rtjtEtrado no Su-
:~arágtafo l11ÜCO. A milita stn\ lm- ,e:r!ni.e'..d~cltt tia ~toe-d3 e do 

posta. pela Supe.rintendênc1a. do. Mo,.. crMito. 
da e do Crédito, (ra-bendo recurso de ~ 19 As remes!>fl.s d ... Juc:,os que ex
eeu ato. iam €feito Stls:,enslvo, para ze~e-ram o lindte f'stRbõlccldo neate 

" e Consell".a d~ buperlnt.01'ld!oola. dn. :lrt![o se.."i.o consld'etados rctórno do 

(r~ C".-:.~J, ~E 1[.!~3, N'J'1.. C ':!:":,,-.:n Item: 
Isenta de tributos com8nios qt~~. _.....! 

vfser.t a atender ao lZlspGsto ".,..olv.(. - \ 2~ .• m':Tlt..cs: 
l!rt. 168, inciso 1111 da conll1t:fu' .. :'1) D."Srrz:;.s. do ~Uflt.-
çllo Fetlertzl. d"-o Ptrn::.~nente ... 

O Oongresso NâClona1: decreta-~ t" !!)e.t;:pesa do ~t'~.rr!'O 
Slmlempntar (Lei n' 

(>.rt. l' São 1.entndas de. quaisquer 4.270-68) ......... . 
trlbutos, inclusive o 1nl'PÔS~O de s.êlo, !ttcm Oq - GrnJlf'ct\;oo 
OS ~n~nios que, V:.sa.~,:io ao s..ttndl.. ç!'t.o d~ Risco de Vida 

Cr$ 

578.411.7::;.g.';0 

571se.5'O.QfI 
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lt'.n 11 - GratIfIca-
ção Adicional p o ~ 
tempo de serviço ' •• 

a) Despesa do Q1Iadro 
Sllplementar (Lei n9' 

~ .. , do DIsm-lto ll'ederal e doe:Mu-~ DE J;~rjOOi,O N' 42, 
nic~iOll. Dl!! 1964 

r.a.do por aquêle órgão téc.nieo, éuto
rLilando 101 empréstimo em tela. 

14!I, 4'r'f. !!86,1I/I 

4.279-63) ........... 1I8.~4.20,00 
'TOúll do Item 11-

Gratificação Adleio-
• n'U ........ '.. .. .. .. • 179.001. 586,11/1 
- Subcon.slg. 1.1. 04 

- Diárias 
Na base da. Lei nú ... 

mero 4.242-63 ..... 100.772.068,60 
Total GerOl d. Su-
plementaçlio ....... 934.528.904,70 

Art. 2' Esta lei .ntr ... á ..., 'I'1gor 
na data de .na publicação, ~vOSada4 
"" disposições em contrário. 

A Comi",ão de F!nanç.... de 
acórdo cOm O art. 94-C, I à', do 
Regfmento Interno. 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DO ESTADO DA PARt1tBA 

Estado da Paraiha 

DIPLOMA DE 1Itll'1.ENTE 
DE SENAllO!.\ 

1~itular - Augusto· Gonça.\ve. de 
Abranws. 

nata da eleip~o - , de outubro 
ele 1962. . 

O Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado de P .... !ba de.lara eleito Su
plente de Senador, nas eleições real1-
Esdas a '1 de outubro do corrente ano, 
o cido.dão Augusto Gonçalves de 
Abrantes. votado na legenda do P<u"
tido Trabalhista BI1,sUelro conforme 
apuração lIOl'al e proclam.ção doa 
eleitas verificadas Em sessão de <4 de 
dezembro de 1962. de cuja ata comta. 
que o total de votos apuradOs subiu 
a quinhentos e noventa e oito mu, 
oitocent.os e treze, a.ssim moor1mina.
d(Js: 
Domieia Gondlm ........ .. 
Augusto Gonçalves de Abran-

tes •••••••••.••• , ••.•..••. 
Francisco Saráphico de Nó-

brega ••••••• _ :". , •.•.••.•• 
Severino Bezerra. cabral .•• 
Claudio Santa CrUz oosta ." 
Votos em· branco •••.•••••• 

137.373 

110.835 

109.286 
105.162 
45.348 
90.809 

Total ..................... 698.813 

Cumprida a exigência do art. 181. 
, 3Q~ da consti-tuiçfl.O Federal, e o dis
l>Osto no art. 118 parágrafo únicO le .. 
tra Ifb" da Lei n9 1.164 de 24 de ju ... 
lho de 1950, é expedida. para todos 
Os efeitos legais, o presente jjploma. 

Tribunal Regional- Eleitoral do Es .. 
tado da Paraíba em João Pessoa. 21 
de dezembro de 1962. - Jurandyr 
Guedes Miranda de Azevedo, Presi ... 
dente. - Hélio de Araújo SOares Vi", 
ce-Presidente. _ Francisco Floriano 
da Nóbrega Espinola. - Otúldo Ca .. 
valcanti de Farias - Antoniv Taveira 
ele Farias - Sabiniano Alves do Rêgo 
Mia - Raimundo de Gou~ia Nó'" 
brega. - João Jurema, Procurador 
ltegional. " 

PARECERES 
Parecer n9 928, de 1964 

o Regimento Ii>terno do Senado, 
reliuJ.ande, .. lliatérla, eatabêleoe, nO 
""t. 842: 

"c, pedido de autorização pa:a em
préslilmo ."tomo. a ser contraido por 
stad,>, pelo DIstrito Federal um por 
Munlclpl<>, deverf. ser eneamlllhado 
ao sen"'lo com documentoe que o 
ru.bllltem a conhecer perfelWnente 
a Opera.çlio. OI reclU'SOS para. eatJafa
zer 'co seuS c<>mproml8soa ... lUa 11-
nalid.ade" ., . 

",o .. blgo.54S1 

f'Deveria obrlg,a.tõrla.mente aoom
po.nha! " pedido de autorização: 4' pouecer do órgão incumbido q,. 
eX,""uçll.o da pol!\lca tlmne.lra do 
Govêmo Federal; 

1>, publicação oficial c<>m o luto de 
oUI<lriZ&l'ão do Leglslallvo litadual 
par~lo a (~peração". 

Ir. - ,AllaIlaando. dentro das ""'" 
m~"i acima f/raDSOl'it.a.s, o p:rooe5tSO ora 
sub:'metldo ao no.s.so' exame, ,ver1!iea-
111"" que o Prefeito de porto Alegre, 
110 expediente. enviado ao Senado, 
Justificou plenamente eeu pedido, 
constante do Oficlo n' 874, de 26 de 
agOSto de 1964, &legando:. . 

4) que está vivamente em empe
nhn.do, .. través do &eu Depa.rtamento 
Municipal de AgURS e Eilgotos, em 
lev,a.r a. ca.bo um plano de melhoria e 
d~:envolvlmento de seus· sen1ços de 
âguIl e esgOtos. v.lndo, para tanto, 
mantendo negocIações com o Be.nco 
Int.eramericano de Desenvol",imento, 
Jãem t .... final; 

li) vir.a., assim. aquêle Depa·rtam.en .. 
to, tendo o Município como interve .. 
niEmte, fil'UlM' contrato com o referi
do Banco. para o que .. UII.s, lá rece
bOll autorização da Câmara Munici
pal; 

C) o Município, cumprindo o que 
clli;põe o artigo 46, inc1.so vm, da 
eo<Istitulção do Rio Grand. do Sul, 
lã" obteve .. devida .utorlzaç~o d<I 
As.sembléia Legislallv. do Estado: 

IIZ) 8U obras previstas 1).0 plano e. 
qtl"e se propõe executar o D.M.A.E .• 
com o emprêgo do empréstimo em 
referência, estender-se-ão até 1968, 
estando seu custo total estimado em 
UIlS 8.234.600. dos quais U8$ ....... 
3.150.(]OO caberiam. ao B. l. B. e ••• 
Us$ 3.084.800 a entidades brasileire.s, 
taIs como aquela Autarquia. o Go~ 
vêrno do Estado e o Departamento 
NIQcional de Obras e Saneamento; o 

" 

Je) autorizado pela Lei n9 2.718, de 
24, de agôsto de 1964, .0 Munlclplo 
emitirá ap6lice.s. denomina.das 'IOpe
relções Banco Interamerloo.no de De .. 
SE!l1volvimento'", até· o montante de 
!wte bilhões de cruzeiros. do valor no. 
n'Jnal variável a partir de um mU 
oruzeil'os, em garantia dll fiança co~
Md!da pelo Banco do Estado do RIO 
(J;rande d~ Sul. 

. Autorioa o Pre/eU, de Porto 

li', .Rio Grande do Sul, a con .. 
_ em.pr4Stimo e;x·tl3rno com o 
'D. 

() senado Fed·eral, nsolve, nos têr .. 
ll\'C\S do cu'tlSÔ 6a, lI, d.a ConstituiçãQ 
tede:rál: 

Art. 19 2' a PreteitlO'" Municipal 
de Porto Alegre. Rio Gr,ande do Sul, 
6utor1za.da., a.través do seu Departa .. 
mento Municipal de Agua e Esgõto.!!, 
a contratAr com o BanCo Interarne .. 
rIcaI10 de Desenyolvlmento Econômico 
(BlD) um emp:réstimo no montante 
de US$ 3.160.000 (três milhões cento 
• omquenta mU dólares"), sendo que 
uma p .... el.. cio, USS 1.650,00 será 
pteStada em dólares a.mericanos ou 
seu eqUivalente em moedas de outros 
pa1sea e o restan·te. ou 3eJ6f US$ ••• 
l,SOO.OO() em eruzeJT<lS, • 

Parâgrafo Ilnico. O prazo de res-ete do emprêstlmo aerll de 25 anos, 
mos d.e 4% ao ano, m-ediante amor", 

Oes lemestra.1s em nútnero de 42, 
ocorrendo a prbneÍra amortização em 
80 d. janeiro d. 1009: 0., saldos deve
dores eontadoe dos datas <108 <lesem
boloos d ... p ..... los do emprésllmo pe
lo ~co tinanolador, vencerão juros 
de ,%, OS quala .erão resgatados se
mestralmente; as demais. condições 
-11.0 as constantes do contrato do 
empréstimo. 

Art. 29 P&'a garantln. da fiança a 
ser prestada. pelo Banco do Estado do 
Rio Grande do SUl perante o Banco 
InteMnlem'OQ.Ilo do Desenvolviment.o, 
a Prefeitura Munlcip.l de Porto Ale
gre. a.través dc~ Departamento Muni .. 
cipOl de Agua e Esgõtes. fica aulQrl
mda. a dar em nenhor, para os efei .. 
toe e na forme. do arligo 768 do Có
digo CivD. oe depÓo<I!Os que farã no 
estabelecimento fiador, de cifras que 
correspondam. no mínimo, de c!:da 
vez, &0 quoclente do valor da re.''Ipec
tlva prestaç§..o a pagar ao Banco ti .. 
nancla.dor. pelo número de dias que 
antecedem ao v.encimento. com Um 
acréscImo de vinte por cento e coro 
antecedêncle minima. de. 6 mêses e, 
assim, sucessivamente, até. a extin
ção da obrigação. 

Art. 3' Esta Itesoluçã" entrarã em 
vIgor na data d·e sua publicaçã(>o 

Sala das Comissões, em 2 de se· 
tembro de 19G4. _ Daniel Krieger, 
Presidente. - Pessoa de Queiroz. Re
.Ie.tor. _ Wilslm Gonçalves. - Sige
!redD Pdc1t.eco. - Menezes Pimentel. 
- Eurfeo Rez,~nde. _ Be."<!erra Neto. 
- Mem de Sd. - Melo Braga. 

Parecer n~ 929, de 1964 

Sala das Comissões, em 2 de satem .. 
bro de 1964. - AfCJn80 Arinos. Presi. 
.dente. - Eurico Rezende, R-elator. ~ 
Bezerro. Neto - Edmu.ndo Levi .....,.j 

MenezB6 Pimentel _ Wilron GnnçaZ ... 
..a. 

O SR. PRESIDENTE: 

(Nogueira da Gama) Con~in~.lll Q 

hora dO expediente. 
S6bre a. mesa requerimento de in. 

formações que vão ser Hdos pelo sro: 
19 Secretário. 

São lidos OS seg"Uln!·f'il . 

Requerimento 119 347, de 1954 
Senhor .... Presidente, 

De acôrdo com o Regimento Inter
no do Senado Federal, re'queil'o R. V. 
Exa.. que se-jc.rn solíclt6.da.s d,:) :Pre
sidente do Banco do Brasil as seguin
tes Infor~&.ções: 

&) Se já toi autorizado a lnitalaç~ 
de agência. do referIdo Banco nos .se .. 
guintes Municípios: Baixo Guandll, 
:Barra de São FranciseQ, Afonso Cláu. 
dia, Iuma. e Muniz ·Freire, todos no 
Estajlo do Esplxlto Santo. ' 

b) Caso tenha m<b autorilddn. ~ .... 
ber porque' não foram lnstaladoo U 
Agências nos respectivoo Munl.ofo 

pios. 
Br2.'iilia, 31 de Q~ôsto de lSô4.. -

S:enadol' Raul GiulJ!!fti. . 

Requerimento n9 348, de 1964 
BrMília, 2 de setembro de 1964. 
SenhOl' Presidente; 
Requeiro, regimentalmente, se 011_ 

c!e o Exmo. Sr. Ministro da Saúdo, 
para que informe das razões do não 
pagamento· de 1m~rtância de Cr$ '., 
30.000.000,00 (trinta milhões de cru
zeiros), destinada à a.qUisição de ma.
terütl para. <I Hospita) Souza. Aguiar, 
na Estado da. Guanabara, conform.e 
processo n9 37.851, de 19tH. - Sene. .. ' 
dor Aarão Stet.nbruch. 

O SR. PRESIDENTE: 

(Nogueira da Gama) Os requ-erI-. 
mentes lidos não' dependlêm de deU ... 
beraçã.o do Plenári~,. Serão, depois 
de publicados, despachados pela Pre-
sidência.. (Pausq;)".. . 
Acha~se presente o Sr. Augusto 

Gonçalves de Abl'antes. S!1plente con
vocado para 6ubstiuir (). 6r. SenadGt 
Argemiro de Figueiredo durante Q li
cença. concedida a &se' representante 
do Estado da Paraíba. . 

Designo. ·para a Comissão que deve .. 
Da Com:Sáo de CpnstJluiçãO e rá. intIX;duzir S. Exn. no p}enáriQ, tJ 

JU3tiça Só re o O/felo n 874, de fim de prestar o comprcnní.:-so regi .. 
2-6 de. agósto de 1964. do Senho.r mental, na forma do 'a.tsPo,s"o niJ art. 
Pr~/elto .de P6rto .. Alegrre, Rzo 6<' do Regimento Interno os Sr5. StI~ 
Grande do Sul. solzmta1l.do auto- na.dores' ' 

, rizaçãO ao Senado Federal paTa· . 
contrair um empréstimo externo Menezes Pimentel. 
tJOJn o Banco Interamericano de 
DesenvolV'àmento (BID) , no r.fllor 

m _ De outro lp.do, a. AssE:m- de trés milhões cento e cinqilenta 
bléia Legislativa do Rio Grande do mil dólares; com. prazo ·de "esgate 

Barros Carvalh(}" 

Eurico Rezende 

Sul. olnsoante o Oficio n 9 1. 399, eu- de vinte c cinco (25) anost. ACOMiPAN&'\JDO DA COMIS .. 
viado pelo seu Presidente ao Presl.. Rela.tor: Sr. Eurlü:; Re1:Z11~le. SAO, TEM INGRESSO NO RE-
dente de.~ta casa, op~nou b\'oràvel.. 0lNI'0. PRES.TA O COi\o1PRO" 
nlE'l1tC ao referido empréstimo, tudo O Prefeito de Pôrto Alegré, no Rio .~ MISSO REGU.mNTAL E TOMA 
conforme se contém nfl LeI Munl.cl"lJ(ll Grande do Sul, envicu oficio no Se.. ASSENTO NA BANCADA O NO .. 

Da Comissão de Finanças, sóbre 
o Ofício nll S~l, de 1964, do Se-
1t~or Prefeito de Pórto Alegre, 
R/o Grande do Sul. rJ.lícftando 
autorização do Senado Federal 
para contrair Um cmprc8timo ex'" 
terno, com 6 8anco lnt9Tameri. 
cano do DeSenvolvimento (DIB) , 
no valor de três milhões, cento e 
cinquenta mil dólares. com prazo 
de resgate de vinte e cinco anos. 

Re-lalor; Senador Pessõa le Quei .. 
...oz: 

Segundo exige o a.rt. 63, lI, da 
Constituição Federal. compete pr:v.a~ 
tlvamente aO Senado Fedeml autori~ 
sar os empréstimos ex~rnos dos Es-

de pOrto Alegre. n9 2.716, de 24 de nado, soHcitando, nos têrmos do 8l'- J3íR;E" SENADOR AUGUSTO 
!l~gôst() do corrente ano.. tig 63. Il da GPDstituição Feder"l, nu- GONO ALVES ABRANTl!!S., 

i: rv _ Re.'" istre~se. ainda. que, por torização pau rontrair um emprésti- (palmas) • 
.., mo externo com o B. l. D. 

1>01' bJtermédlo do' eminente senador A Comissãt:) de Finanças e~R.minl)u O SR. P..RESIDENTE; 
Daniel Krieger. foi juntado ao pro- '~~..I ~ I . 
Clesso o aviso nº GB~19. de 31 de n~ÔS .. pormenon~amence o proc?:-<;<;o: ,f1 e- (Nogueira da Gama) - -..NO expe .. 
1;Q. do Sr. Minif(tro da Fa:7.e-nda. '-- mento po~ ~lemento," conclumeo pe- ~€nte 1100 figuram mellsag.ens que 
J)D"oisndo o pe<Pdo da Prefeitura de l

t
a p.u~oriz{l~ao. nos t~rmos do pro}E'.- d.ãO oonheciJ!'-ento ao. C?lly,r;:;g.,~() Na-

iÔórto Ale<rre que elabt,rou. . ClonQl de dOIS vcbs pre,<;:ldenm.als. 
~ o • O estudo da maténa nos ré'vcln que Raferem-se às se.~Uintes propo. 
I. V ._ Diante do exposto. justifiOOdal não apenf!.S 11 Consti~uicão foi obede· SiÇôeiS; 
'plenam~nte a medida Vleiteada, e cido: na. h1tlótose, mrs, tamb.ém. o '.' . 
ohE:decidas. na esvéc·e. tódo.>l as ex.l .. \ Reg1mento l:nt~rno di) Senado, cuJus - ProJeto de .~! n~ 4,. de ~ 
g-enc'as legais. somos nelo deferime-n-1Ia.rtig.os 342 e 343 reil;U~1.m o ·ts,:;un~o. (O.N.), que mQ:tiÍlca a legiSlação d~ 
'to dg. Eollcitaç§o do Prf'l-{eitó de .Põr- Ante o expoot-o somos pela aprova .. impostos de consumo e do séIo e dà 
to Ale;re. nos termos do seguint.e lção do Projeto de Re&~Jt1ção elabo- outras providências (veto parcIal) e 
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O SR. lIfIGUEL COUTO: _ Projeto de Lei ll: ·1.067-B, de Sr. Senador Argemjro (le Figueiredo, 
t9~ na. CiUn.a+a. e n~ 85. de 1004, no &à'otarei o n0IJl.e parlamentar abaixo 
Senado· (de iniciativa do Senhor pre- con.s.ignado e' integrarei a bancada de 
:;1dente da. República), que altera a. Atenciosas saua1açóes, Au..nusto Gon ... 
lei nl} 4.131. de 3 de setembro de 1962, çalves de Abrnntes - Assinatura por 
• dá outras providênCias (veto· par- exten.so. 
c-iaJ.). . Nome pru-lamentar,.O:;nç.uves de 

A f1m de oonh-ece.r dOsses vetos Abrantes. 
",ta Presidência COnVoca =lo con- O SR. EURICO REZENDE: . 
;unta do COIlgt'eSSo Nacional· a r,--rui~ 
?;9.l'~se no dia 19 de outupro do ano 
em curso, às 21' horas e 30 minutos. 
0.0 Plenár:o da. Cã.ma.rfL. d~ Depu

Senhor Presidente', pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE: 

So sal de lodo. se o Govêrno. por di. 
flcuJdade.s na liberação de verbas ou 

(L~ o seguinte discurso) - Senhor {le out.ra na tureza, não pode em tertl
'?residente, solicitam-me produtores e Po útu adqUirir e manter o indispen
'distribuidores de sal providências jun~ sável estoque de iodato de Dotássio 
to ao Ministério da saúde para que para vendê-lo ao.s saJ..:neiroS deve 
se rest·abeleça com urgência O regu .. permitir que 8' in:ciativã privada o 
lar fornecimento de iodato de patás- taca diretamente, para. seu eonsumo 
sio, a. f1m de que p.ossa ser cumprida pró;>!";o. obtendo o produto, talvez por 
's. Lei n9 1.944, de 14 de agôsto de' P!'eço mais módiCo pois po-de impor
'1953, que exige B. iodetização de todo tar mais fàci:ptenl;a cem o pronto 
'o sal dado ao consumo DO Brasil. pagamento. 

tiados. (Nogue!,ra aa Gama) - T-em a pa ... 
lavra o' senhor Senador EUrico Re .. 
zende. 

Tenho, Sr. Pres:d.ente, grande res- 10 MILHõES NAO PODE:\1: 
ponsabilidade e interê.sse em ver ri- ESPERAR 

Para. as C<lmissôe'3 Mistas que 00 gorosamente atendidos o.s bzneflClos 
:1ever§.o relatar deslgna: dessa. sábia providência cientifica de Estamos S{>gurcs de que o em:nente 

_ quanto ao primeiro veto os Se.. O SR. EURICO REZENDE: combate e profilaxia do b6c!o endê- Presidente Castello Branco e o <;e'J. 
nhOTe5 senadores mico em nosso Pais, onde, se~undo os operoso :Ministro da Saúde, Dr. &a:-

Seba..stião Archer _ P..3.D (Pela ordem. Sem revisão do OTa- ultimos informes ofic:a:s, apontadas mundo de Brito. tão empenhado!' na. 
Desire Guarani _ PTB dOr) - senhor Presfd.ente, Senhores 'Cm notável d!scurso do Presidente defesa do homem brasileiro. !rão to-
AntoniQ Carlos. _ UDN S'Ena:ol"es, ao pa.ciênc,:: pa.rlamenta.r Castello Branco, (linda, s~o atingidos mar ráp.idas providências para que· 

~ quanto ao seglUldo, os Senhores Se .. costuma esgotar-se. Já estamos mar- por essa doença. cêrc.a 'de 10 mi:hões não se interrompa. a benemérita c.am-
nadores· . chando para. dois anos; da épOca em de brasileiros. panha sanitária contra o b6c:o en ... 

'\Valfredo Gm-gel _ P3D qUe formulei dois requeriment(tj. de Fui prnticamente, Sr. Pl'esid,ente o dêmieo. que ainda. flage~a 10 milhões 
Bezerra Neto _ PTB inf-ormações ao Pod-er Executivo, O autor e primeiro executor da LeJ Q'ue de brasileiros. campanha qUe - .""8-
Mem de Sá _ PL. primeiro relativo ao lOgro que .<;Ofre- exige a iodetizaçAo' do sal de conS1j- lientrunos - em nada pesa ao Tesou-

• A • , • r3:m o 9rárl0 e a Capital da Repú- mo, posta em vigor quan.d.o· t've a ro Na.cional, por i.E.so que o lodato 
.P:- .?r~~ildencl.a. e.caba: de ver~lca:r a bllt~a .oom t\ 1ns~alaçãOo das perSianas honre. de ocupar ao Pasta da Saú:ie> de- potás&o é pago pelos sa.~lneiros 

eXls~ncla de mcorr~oes no textQ do q~e sao vistas nos noss:Js p:rê-djO.5 pu- Também COmo industrial de sal e -se'!.lS ao Minis.tári-o da Saúde, 
P·roJeto de Lei da Camara n\! 113! de blicos, princi,palmente na Esop!anada sub-produtos, fomos dos pr:mf'trc.s a Sr. Presidente. tão logo tenha em 
L964, aprovado em 26 de agõSto flUdo dos Ministérios _ Praça dos Três P-o- insta'ar na América do Sul uma usi- mãos ..;)S dados estetist:cos relativcs 
~ enviado à sanção. . _ deres. cujo aspecto. iDobstante a in.. na de vâcuo múltiplo efe:to PàH\ ob- aos resultados já a 1cançados na caro .. 

Trata,.-se <i<? ~rojeto qUe dlS~ só- fâneia da Capital da República. dá 6 tenção, com o maior rigor e perfeição, pe.nha contra o bócio end~:nico. atra .. 
)re bens e d~rel:tos de companhIas de Br.a.síl.a a aparência. de C:d.ad'e rave~ de sal alimenta.r 1odado em dosagem vês do sal iodetado, voltarei com pra .. 
~ezuros a:lemas. . lada, em vi.rtudc d", autodep:edt..ç§.o fl.s1c-lóg:ca bem contro'ada, ur a esta tribttta para focalizar êsse 

D. etennlna. ple qu.e o Instituto de tão cêdo -rrl·da, daquêles pOlltl~'. T"""""" impo:tante assu..."1to méd!c:>-sanitário, 
U'N ... ~ SE:~ QUAIAv.l!on. FAVOR P:ZCAL t to" . 

R.e~e_gur-o.s do Br0.S.l1 pn\m?v~ ares .. Boquej.ava-se, na ocasião, Que o mau que.an w ... eres..<>a ao Goverr..o e ao 
,itu'çao de todos 08 ~, di.reltloo, do- negócio fôr~ fdto para. benHiciar fir- Sr, Presidente, ntste mO!ne!J.to, ':)Ovo. 
mmentos e saldos, eXlS~,H'.eS em seu ma com ligações afetivas COln o então qua.ndo tanto se jnsiste ni Mcu:sida.~ 'E'm o qúe tinh.l a dizer. (Mui~o 
;:tOder, aos cepresentantes credencia.- Presidente ds ~úb1i(X\. Idade de ser comp!'ovada a lL'iUTll nos. bem. Mu'to bem.) 
los petas companhias. . negóci.os. I!úbEoos, apraz-me dec1.a;rat O SR. PRESIDENTE: 

Em virt1,lde de êrro dactuográfico O outro requerimento de informa ... que a no.sse, usin.a a vácUo mü:ttplo 
)COrrido nos autógra,fos pl"ovenientes ções -InCidiu sObre o la.n1entável e re- efeito, com capeeidade para produzir 
1'& Càrnara e reproduzidO nos· do se .. '·I)!tant~ episódio de respOnsabilida.<ie a:nuklmente um milhão de sacos de 
lado, em vez de docwnentoB" ~u da. firmlo Cáo)\" & Cápua, que se e.s.. sal, constituída de equipamentos lm
Idescontos" e em lugar de "aos te .. pecial1rou •. naquels. época.. na con$-o- portadOs da Sulça., França e Alema ... 
Ir~enJ.lIltes .. figurou "sem rep.resen- trurão· de oonjuntos residenciais que nha., pagou todOg os impostos e tri
antes" • caem. .. (RiSO) . butos aduaneiros. Na epoca foi-me 
Trata-se de erro. ma,."1ifesto. confor.. Nesse requerimento de !nformações, oferecida a. a.presentação 00' Se,n.lHio 

ne se vê das pubhcaçõe.s da. C~mara perguntei quais as providênCias qdo.. de emenda ao projeto que obnga.va 
dos pareceres proferl-dos nos a.o Se- tadas pelo EXecutivo, no sentido de 8 íOdettzação, de sal, .Isentando das 

lildO.. .. se realizar a investigação nece&ári-a taxas a.dua.neu·ss n.s usm!:ls e (')oS <qui .. 
Para e. hipótese " Regimento prevê com a. posterior remessa dos autos dÓ pamentos importados com e~a flUa .. , 

-e~é:dj.o. na aIm-ea c d.o art:go 31~: inquér~to à. ProcuraOOr1a-aeral da lidade. EmborA. ju.c;tis.l;.im.a essa n:te .. 
.er.i,flcado o. erro, o Presidente dê.e Repúblca. a. fim de que êsse Orgão, dlda de est!mUlo e ajuda a03 1!l~c!a .. 
,ará oonhecunento à Casa e proporá cúpula da. Adminlstre.ção Púbica. pro.. dores de~ campanha sanitârIft de 

sua: correpção, a qual se considerará. videnciasse a. a.puraç.}o da. re.:tponsa.. tão lo.rgos beneficiOS às pc>pu ações 
utorlzada se não ho)Uver me.nifesta .. bilLdade criminal e da. rtSpOnsabUi... enti~rmas, nl<> a admitI. Era eu, en ... 
lo e.ll1 c,?ntrário. .. dade c:vil de quem de direito. tão, Ministro da Saúde e !'tão deixei 
Assim, .se não houver mam!~·.'s.r..aç..:;.o que se incluisse na Lei a Isenção de 

T.?m a palavra o Sr, S.<:n.a.dnr U
no de Mnttos. 

O SIt. UNO DE MATTOS: 

(U o S'eguinte tUscurS<J) - Senh3r 
Pres~àente, Srs. Senadores, Senhons 
da ImpraIlSa.·o cOIn!>Ot'tamento co 
Deputado Herbert Levy, ao arrep:O 
dos"mais elementares preceitos de éti ... 
ca morai, obrigou-me, muito a ~on
tra gOSto, a tcmsr COnhecimento das 
novas agrCSSées expelidas pelo ~eU 
imen..<:o repos:tório de ódio. 

As assacAdilhas contra mim eu a5 
arquivo a €".spera de que o calun'a .. 
dor, respondendo ao meu repto., apl"e
s~nte as pro'Vas que a sUa. honra ~s .. 
s.nl lh!! deve lmpôr 

CONTRA A MEMÓRIA DE 
El\<!íLIO CARLOS 

1m contrário. I.\. Presidência. íMá \\ Por duas vêzea, ocupe! a tri.buna. 'impootos, porque entendo que o ho
orreção do erro em novos \ütógra... reclamando res'PQ;Soo. do Poder 'Exe ... roem público. quando ocupa o Poder 
as que remeterá à presidên:cia da ~utiv<? Naquela época, havia. wna Executivo, precisa oterf!C"er ao .)t)\"O 
l.epública. Justificativa. muito norma.l· é qUg o cabal demonstração de que- Jamais Náo posso, porém silenc!ar-me di .. 

Go~rno, fêlizmente, deposto e pros .. utiliza o poder em proveito de lnte.. anti! do gesto brutal, tomado .ao revés 
erito, não dedicava. a menor aten~ão rê.sse.s prIvados. dos sent~mentos cristãos da. tl.0&a. O SR. PRESIDENTE: 

Sõhre a mesa comunicações qua 
ar lidas pelo Sr. 1'1 5eCretâriQ. 

São lidoas as seguintes: 

COMUNICAÇAO 

Em 19 de setembro de 1964 

Senhor presidente. 

vA.o a.o Congre...cso Nacional. Acontece, 'I1~mos &Sim, ar Presidente, a gente, gesto jatnaiS imaginado por 
porém, qUe a. re-volução democrâtica já sat:stação de ver inaugurada, com qua'quer outro parIa.mentar oU mes .. 
está no quinto mê5 e a.. omissão do amp10 suce&so, na. presença do pre.. mo pe.s.sOe, do povo. ainda que ferirla. 
Poder Executivo prevalece. O· que te .. sldente da, Re1>11bllca. e M1nistro.~ de no ma.ls sagra.do dos seUS ~ntimen ... 
gitima a. presente reclamação que Estados, a m.a1or e a. mais perfeita tos de .dign~dade. 
faço a flm de que a douta. Mesa Di_ usina de sal iodetado. sem qualquer O Sr. Herbert LeVY, num progre. ... 
l'erora. dos nosSO\! tra.balhos· renove, favor do Govêrno. ma de telev:.são na GUanabara, talvez 
também em tom r~lamat6r1o, o pe- Sentimo-DOS hoje orgulhosOs da acometido de alucinação., fnvcstlu con... 
dido de informações. Se o Poder nossa. lnic1.a.tiva porque, em poucos tra a memória. de EmU;o Carlos. rri_ 

Tenho a honra de comuni.cal' a 'G'xPclltivo perdurar no seu prnpósito anos de ca.mpanha prOfilât1ca pe:o pudiou SObre Q nome de um morto. 
'ossa. Exoelência, .à vista. do dispooto desldioso e omfss9, a.dotarei B provi- sal lod.eta.dO, a inCidênCia do bócio Morto querido por milhões de bras! • 
. "JS artigos 99 e 72, parâgraro único. dência. que adorou o eroine'Ilte Se... endêmico dimlnulu senslvelmente leiros, principalmente bra.slleiros de 
o Regimento Interno; que, voltando na.dor José Ermlrlo, PresIdente da São notâvei3, de fato, Os resultados Sflo Pau!o, 
() exercic:{) da representação do Es .. Comissão de Econnm1a. f> "''''''··'''''<lreI POr . mim pessoolmente constatados. O intempestivo revivesc!mento de 
;.do de Ser~tpe :m s,\'b3t1tulçãL. ao 00 dois Ministros de -Esta,do a, cujos BUROCRAOIA CONTRA A SAÚDE uma. discussão l)arlamentar mantida, 
1'. Senador Júlio Leite, conserv~i Postos se relaciona. a. matéria, pare. c(Jm m!í colega que em vida foi um 

nome - mentar adotado ao en .. nrestarem, aqui no plenário desta. Sr Presidente Srs Senadores Es- bra.vo fI .de.stemido lutador. mas Que, 
=-jo ~ minha. primeira investidura., Casa. o~ esclarecimentos necessá.rios. 5a bénemérita. cruza~ ~ue se empre_ mor~. nada poderá. fazer, nenhuma. 
baixa c{)n,:;' nad.",.., ,~ ...... :e a ban .. (Muito bem). endeu contra. o b6c1o endêmlco, do- rroçao poderá oferecer, mostra o de-
~da do Partido q.epubUcal\o ença. que infeliclta m11hõe5 de bras1.. se..cpêro. a quase loucura. do Oepu_ 
,baixo consignado e integrarei a ban.. O SR. PRESIDENTE2 leir06 e que, dentro de ma..'s a 'guns tado Herbert Levy, diante da pobre .. 

Atenciosas saudações _ Assinatura (Nogueira da Gama) - O nobre snos, poderá ser inteiramente erradi- z:: dos argumentos C?m. Os quais Rf'I:i .. 
llegível} por extenso Senador Eurico Rezende não levan .. cada do Brasil, como foi na Suiça e n·a a .$1la falsa e Incomoda p03:çao 
Nome parlamentar Dylíon costa.. tou, prôprtamente, uma. questão de outrOg palsesj · não pode sofrer qU<:ll- perante a opinião.. públic~. 

COMUNICAÇAO 

Em 2 de setembro de 1964. 

ordem. S. Exa. se referiu a requer!_ -quer. interrupção. GRITOS DE CALUNIADOR! 
mentos de infOJ'mações de sua auto- Queixam-se agora os produtores de 
ria, datados de mais de dois anos. sal que o Departamento Nacional de 

A Mes.a })()de infonn1\.t que, nonnaL ltndetntas Rura.is não possut mais es
men~. terminados os prttzos, são re.. tequea de toda.to je potáSsio e ~ue 
clamadas as respostas aOS requerimen_ sua importaçft..o, atuallflente de exc'u

Tenho a honra ·de comunicar a tos prOVidência. que será, novamente Biva. competência do M:nistério da. 
·ossa Excelência, à vista do disposto ad~tada junto aos óro-âru: competen~ Saúde, demandarão pelas diflculda.des 
ClS ar~fgos 99 e 72, parágrafo único, teso '"'. burocrAt1ca3, no mfnJmo tro~.~ a qua-

SenhOr Presidente. 

) Regimento Interno, que, ItSsumlndo Há oradores inscritos. tro meses. 
exercido da represen.tação do Es- Tem Q pa~.avra o nobre Senador Mi- EntendemoS, Sr. Presidente, que de 

do . da paraíba, em substItuição a.o guel Couto Filho. modo algum. pode faltar êsse precio-

Pretendendo talvez, convencer OS 
telespectadotes cariooas de que serei 
obrigado a retraoo.r-me, reportou-se. 
a..,uê 1e .Deputado Utlenlstll, ilD nome 
inesque! (vel de EmUlo Carlos para 
dizer. -.tem constrangimento' algum. 
sem wna nesga de sel1s1h1lidadp hu .. 
mana., e cristã, enfim. Sêm um resquf ... 
eio de pundonor, que êle, l:ie!'bert 
Le·vy, fizera EmiEo Carlos ret!'atar~ 
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.e e qUe então, de todos os lados da' Amazonas - conoordarlo em que 1 lo 80S agruras, a estagnação, as p:rlva. .. 
tâmara d06 Deputados .s~ ouvü'am razão assiste a qnelquer d.e seus re-! ç6es e as doenças por faltn 4e pro .. 
os grl.:o.5 de caluni.adorl CaluniadorI presentantes nesta coma" na outra I vidências corretivas e sinea.doras em 
Calufl:ador I Casa do Congresso Nacional em dar hem óe !eus intrínsecos e rawá:reis 

Nos têrmos do Art. 6'.·1 2". 
Regilllento 'Interno, S. Exa. ·p~a 
a. participar dos tra·oo'lhos desta <: 
sa di,c.;pensado do oompromi.sso r(~i 
menta), visto o haver prestado 
ensejo de sua. primeira cOllvocaçã 

VEEME::NTE REPúDIO curso imedíato e com· e. maior ênta. inter&s.es. . 
se aos apêlos que de lá vêm, 50.. .A.gr.ao.ecI.do fi. V. EX~ por esta. cola .. 
brl~tudo, de ~ua egrégia AsBembléia boraçã.o valiosa a-o discurso com O'.le 
Legislativa, por iniciativa üe um dos es....ou encaminhando o apél0 da As". 
selis ilustres membros, o Deputado sembléia. LegislatJya do nOSSo Es-

A mãe de EmUlo carlos que o ido
Ilati'OU €m vida e jama.is aceitou o 
.. m~io de sua morte, a "jÚca., Os ir .. 
lUáos e demais parentes que th'cram 
em Emilio Carlos um permanente I~ 
sadio exemplo, motivo de crgulha da 
tami!;B, os seus amigo~, OS seus com .. 
panheiros peteniste.s e (;S milhares di! 
admiradores seus, . clamaram aos céus 
tnul'n gesto de veement,e rppúdio ael 
Deputado Hel'hert L.evy que n~o EO 
pejou de violentar o tàmulo do gran .. 
lle Emilio Ca.rlos para insult.ar o seu 
Ilome honrado. 

Aconselho o Deputado Herbert Le .. 
'9)' a deixar em pa~ o no.sso mo.ío 
querido para COUltJnuar a U1su1tal'~ 
Ine. Estou vivo e posSo defender.me:, 
!E~.gote contra mim os qualificativos 
abomináveis do vocabulAr:o da.. no~sa 
língua .até expulsa.r os ,c;entimentos 
maus qUe o estão obseoondo, mes res·_ 
lIeite a. memória de Emilio Carlos. 

EQUIVOCO DO DFlPUTADO 

A i.."llprcssã-o que essa atitude dei
kQu aos espfritos bem formados, é ~l. 
de que o objetivo do Deputado Her· .. 
bert Levy terla sido o de pretende·r 
anular um possível rêexame, por meu 
dntermédio, d,o conhecidíssimo caso 
do câmbio negro de dois IPllhôe!o dl~ 
dólares. CâmbIo negro que ficou pro .. 
vado em juizo, Foi crime que exis
t.iu, Crime provado em decisões dn 
JustIça, inclusive com acórdão do Trl.. 
bunal Federal de Recursos. 

Equivocou .. se a.qUi~le Deputado com 
te.!s preocupações. Nen, mesmo rde
.. ência a seu ·nome estiver~ nas mi
~as J)NOcupaçôes sôbre economi ao 
eat'eeira. Apareceu porque, aceitan ... 
do, como aceitou uma carapuça que 
éle mesl110 inventara, ou, como disse 
Ila Televisão pegandO o pião na unha, 
passou a. afaé.ã.r.me àS cegas, fett.D 
caçador amedrontado que a.tira Ao 
acaso e corre, convencido de ha-ver 
errado O alvo. 
- OU'l'ItAS AS PREOCUPAÇOES 

Não estou preocupado com .o 81'. 
:Berbert Levy. 

O sr,asil Vive 1nstan~ cle ex;ceti~ 
cional importMcia para .o seu desti .. 
110. não sendo justo qUe homens, [e$ .. 
ponsáveis por legltim"" mandatos p<', 
pulares, desperdicem tempo com' in,' 
aJgniflclncias. ' 

A' hora presente exige soluções a.dl~ 
illuadas para " imensa crise que do. 
Inina todos os $eOOres do. nela naelo .. 
Dla] 

cOm essa preoeupaç'ão procuro o.boi: .. 
1l1ar. sem objetivos personaUstas, sem 
antensões oposicjonj.s!.a.s ou goVel'n1s_ 
tas. problemas que estudo e para cuj:~ 
oo1uçôes me julgo capacitado a ore· 
recer cofaboulção honesta. I 

Danilo de. Aguiar Corrêa, no sentido ta®. , , 
(Lenilol de que não mais se protele a conclu .. 

são da pista de pouso de aviões da~ 
quêle longínquo e esquecido pedaço Nada m:ds se pe-de ou se exige, além 
de terra da própria nacionalidade. - do chão trat&.do, saJbrad<> ou - ai, en

Encontra··se n-o Senado o 8r. 1\ 
nLstro Roberto Campos, Tit·ulnr 
pasta do planejament.o e Coorder 
ção Econômica. que, volunt.àriumerl 
comparece no Senado para fazer U1 
expOSição, sõbre o programa ec-onôI 
co.financeiro do Govêrno Federa 

Designo. para compor a Comi~ 
que deverá recebe·; S, Exo.. e Q 

troduzi·lo no recinto GS Sl'S. Ser 
dores Daniel Kriegcl', Wilsül1 G< 
çalves, Mem de Sá; LIno de Ma tto~ 
Barros Carvalho. 

A la,bo"l'io~a. e reslgnoda gente que I U<>, com generosIdade tamanha! -
habita e desenvolve, com todos os _ a:-fa !c.v, e um DJoQ"e b.:uraco, que, 
sa4~rifícios, o rincão enteado, sente· mesmo pretenci~emente, .se intitula.s
se incompre.endida em seus estóicos se estaçácl <i'e- pa.:sageiros, Caso êste 
esforçoo e não correspondida. nem conlp-leme:1to não :pi\'l possi"el, em fa
mesmo n~.lI1odestos anseios cte pro. Cf.. do alarmant.e cfeticit, C!D.táo, que 
gresso mmlmo. seja Itoorll,da ar ""'''':!'' para a co-nclu- ACOl\IPA...'lHADO DA COMI 

Na. espécie, objeto do veemente são da· pista. a fim de 0'"" ... -:. se SAQ, TEM INGR.ESSO NO I 
apêlo, desnecessário por tio peuco,. P;;l"ca o Que já est:l fe' ~o. nem se prive CINTO O SR. MINISTRO J 
se as coisas nêste pais ie encami.. pCT mais tempo uma SOfrida popula- DESENVOLVll\]E~'JTO. DOUTj 
nhassem normalmente, abalam_se os -tão de utilidade tão vital. ROBERTO CAMPOS, Q1JE '1 
plenários do Lp~islativo Estadual e Se se fala. d~e modo, em libera· MA ASSENTO NA BANCADA 
às, República.' vIsando a que não ção de v.e:rbas, é na.1uável o raciocínio COMPARECEM MAIS OS 
mais ·procl'astinem as providências. de qUf<, naturalment.e, a:pena.s um en· SUS. SEXADOR-ES 
necessárias à breve ultilllaçfio de um de·rêoo se entrerno5tra aIO qual gegu~ De.siré Guoarany 
simples campo de pouso, que bem 'rarnente l deve rum·ar o apêlo 1::'1 rnll- Sebastião Al'cher 
merecia, ao cabo, ser' denominado sa, que f-oi e:-:.:::.smlnhado t'lpl" nobre José Bezerra 
Santa Engrácla. Deputado Rui Araújo, presidente <ta Cortez .Pcrei=a 

O Sr. Edmundo Let1i _ Pennite As.s.embléia. LfgiElativa do Esta.<1o: {) Barl'ús Carvalho 
V. Ex~ um apa1'te? Ministhio da. Fa~;enda. ReriblUdo Vieira 

. Na verdade, 8r. president.e, se o J-o..<:.é Leite 
CJ SR, VIVALDO LIMA - Pois não. Comand""':'e do Z-onfl. Aér~a não det.er- AloYSio de'Carvalho 
O ST: Edmundo Levi - V. Ex\lo fala., mina o nro,~<'~";ll1ento r- '.,., .. P no!"~ Raul Giuberti 

em seu discurso, num simples campo que nãô recebeu o nece.ss1irio recurso Gouveia Vieira 
de pouso, mas, em verdade, um cam .. do Ministério da A~ron{tu~:ca e êste. Armando Sto:n 
po de JlOUSO em Bôea do Acre é de por sua yez, F·~-·A~q que ~ .. '-~~'e ti. Renato Silva 
uma. vantagem incalculável. Bõca do tula.:r da. Fazen.doa pouco lhe tornec~u, 
Acre, situada no RjO Punís. é ponto dentro da. dotaçã.~ global (" '--"'!cW. O SR. I'HESIDENTJl:: 
de convergéncia e. ao mesmo tempo, ta para. c1inamizar o programa' de sua (Nogue;ra da Gama) ._ Acabn 
de divergência de várias linhas de pe- Pasta capaz de dotar O Brn.sil de a.e- to.mar assento no recinto o S1', A 
quenas embarcações que .demandam o r ~ I d tr Alto Purús e a região do próprio RiO OD·nr·o.c;: e r':tmpos de pouso n ispen· IlUi o Rob€rto campa:., titular 

&tvej.~ l!.s sua.so oomunica.ç6e.s e .ao IJeU Pasta de Planeja..'l1ento e Coor.d.el 
Acre. No inverno, as embarcações de desenvolvimento. ~ . 

gral1Óe cala.o."'o têm acesso fácil; no en.. çao Econômica que, vollUltàriamer 
tanto, no verão. aquela regiAo fica. Assim, Sr. Pre.s.idente, Q.o eminente comp~r~ce ao Sena<io para fazer Ul 
pràtícamente íSO!ida, sem que seus Presidente castell-o Bran<:o dirijo res.. exposlçao sObre " J»'ograma eCOl 
h9Jbita.ntes tenham pOssibUldade de in- peltosa .solicitação no sentIdo d" "",e, mico .. financeiro do Govêrno l"eder 
t.en:ã.mbio com as capitais do Pará e COIr,o nord€Sl:ino de co!'S<~fi,o sensível De acôrdo com o Art. 381 do I 
do AmMona-s, prejudicand.o sobrema.- e l>afrlr,t" ~ .. -.. 1a{'f! "r ......... """ ,nIrt-<; re· gim-ento ·Interno do Senado "será : 
neira, o comércio e o próprio desen· cla.m.os ad'litlvos de "P ~ ~.... ' .... Acre, com. segurado () uso da palawa ao Min 
volvimento daquele rincão. Vê V~ a. :ma aguda perce'Or!í .... dos pr='h' '~~ tro de .Estado na oportunidade C<l 
Excelência que um campo de pOuso nactonaJs, fazendo senUr ao tlu.stre binada, sem emhargo das ins:criçi 
em Bôca do Acre não vai servir, ape .. Ministro da Fn'-'IHh que" MJn:s:ério existentes" 
nss, aos ha.bitantes óo municÍlPio de do ..'\e1"... ) '~'11 1-' ,.. ..... -', ü· Estabelece ainda o Regimento c: 
Bõca do Acre, mas a tõda. região do a "Péili~·" .. r··.... na Ol'dem do Dia não se incluirá ni 
Alto Purús e ao próprio Acre. BOca não deytmdo. lIDrtanto. ver Pl'Of:l'1· térla para delibera~ão do senado, 
do Acre é pon to de conve.rgêncla de dament.e cortadas fts dowções como o prazo ordinário da se.s.sãó não pl 
tôdas as a.tividades da reglA.o, pois 6.3 (!ue se destlna.m, em particular, &O mitir que se conclua a exposicão 
no verão as outras localidades não ai~ ,,(::m~elltJ dos núclep$ po:" -.' -::!o- Minlst.ro de Estaria, com a· corresp( 
tem condições de acesso. A .......A..,ria. n";". A,-- ,.~. , . .".."~-'.'-,,, e.;.··.·.· d nte f d' te ] .v~U-i' 1 e &Se e In rpe ações, será. pr( 
cidade de Rio Branco. capital do Es- P taUdw(! do va.1e amazdnlco, rogada. Ou se designará outra ses 
todo do Acre, fica completamente 180- De fat,:). Sr, "Pl·p-ül:o"<·' P~s, do para êsse -fim, '. 
lada dUl'a.nte o verã-O, sendo sOmente Ame é um municlplo perd~do na: vas- NOs seus pronu,llciamentos, o 11 
aeessíveis por pequenas embarcações, tieião daS,. selvas op.ulentas. ponto . t d 
de mínimo ca:Jad<l. O tráfego é difl. ail..~ndonado, cont:udo na.~ distantes nu; ro e Estado fica .subordin~ 
cil, AE pessoas que têm llece.'Fl.e:klde fronteira.~ do e>"< .~_~~ norte cn:~ .• '_ ainda, ,segundo o Regimento, às n 
mgente de se deslocar de Bôca· do isso mesmo, jamal<; " ', .... "hft:eu' f'>1-!Ci_ mas estabelecidas para o u.<.:o da I 
Acre para Manaus ou ·Belém, ficam n n<?.:I- outra c ... : __ ,::;." ronhf'r.('ndo ou€' lavra pelo". Senadores. 
dependência das pequenas embarca- o d"e::;pT""I"J'." a "n,.J,,,~-,., ~ _ ... ~.1-:- O Ministro de Estado n[i,o podl 
ções que levam quase trinta dias n&se to. p.tyo"\.- .• .., R la"l"Jcos: rnr~ .0:"';'" " ... _ apartear ou s,er aparLeado, 
perc~o; e um Simples campo de volvIdo de Inesperadas e'!peran~Qs, co- Terminada a exposição do Min 
avIação come V. Ex'" re&'ialtou. terá mo a Gil!? dep13!t:lVam ,··"til r --,.;. tro de Estado, al;)rlr-se.é. fase de . 
Tep'ercussão será muito grandf'. V. Ext' ,ração de um ypr. ·'1~" de pou~, terpelação de dez minutos, sendo: 
reclamando que se complete O qlUl.nto b ErA, n que tinha a dizer, (Mu:':J segurado igual prazo para a· respo 

As linllas báslce.s dos meu", ·discur .. 
80s são traçadas no desejo de ajudar 
aos que traba:ham paxa o Bra.sil ' e 
pelo Brasil. 

Era (I que desejava dizer. 
bem! Murto 1:;ein!) 

antes a obra, pres,ta grande servIço em! Jflt.fto hP~1 ') . do interpelado. 
(Muito à4ue1a. regiãJ, Pe('c 8 V, Ex(l. que in- SR PRESIDENTE' oz:em a pala'vra o ilustre :Mini.s 

corpore meu apêlo a.o seu discurso. 'V.. -. h'á . Dr. Roberto Campos, para sua t 

o SIt. PRESIDENTE: 

. (Nogueira da Ga.ma) - Tem a pa_ 
lavra o nobre Senador Bezerra Neto, 
(Pausa) '. i· 

S. Exa. não está pl'esent-e. ' 
Tem a JXl.lavra. o nobre Senador 

Vh'aldo Lima, 
O SR. VIVALDO~ LIMA: I. 

(Lê O seguinte discurso) Sr. 
Presidente, quem conhece bem a si~ 
tuação geográfica do município ~;de 
Bôca ,do Acre e. os que dêle ainda ~s;e 
recordam, com outro nome que "',i"v,e_ 
Ta. nos já distantes e s!:.:'lpre • em
lembrados tempos de colégio, em qiJe_ 
bem entendido dispunham de apenas 
alguns moment(l~ para aprender,: ::l 
l1çfuo qu€ se relacionava com OS as· 
.sunt05 de meu Estado natal -'o o 

para que ns autoridades: ".am.poetentes (AdaZeerto Seno) - Não • mal~ posição 
concluam o quanto antes aquêle ae- <Jradores inscritüs, (PtIusa) - Vou l ' 
roporto e 'outros mais no interior do suspend€~r a sessão por 30 minuto!=;, lOS!', . Ministro Roberto Cu 
!\mazonas. enquanto se aguarda a presença do j pos faz exposição que, entregu/ 

O SR. vrv ALDO LIMA _ Acaba Sr .. Ministro do Desenvoh1men.to no 14 sua R.evisão, será publicada Jl< 
de ouvir a S2"nado depoimento hlÍe- Plenário, tel'io~mente, 
teressante, cIo meu nobre eompanhei- Está suspensa a sessão, \ O SR. PRESIDENTE: 
r.o de Bancada. S. Ex!;'. profundo co-
nhecedor da região. poderia dar êsse (A sessão é suspensa à.ç 15 ho. (NogueÍJ"a da Gama) - E~j:i. S' 
testemunho, com tôda a franqueza e Tas !~ 3B minu.tos e reaberta às 16 I pensa a sessão, por cinco m:n;'<<),\ 
precisão. , hOTfls e 15 mmutos). . 

Afirmou que Ee trata de realização (A sesMlo é suspensa cls lH j 
d(' incalculável valor para a região. O SR. PRESIl)(!:~TE: Tas e 30 minuto~ e rMZJCrta 
Não obsta.nte- trat.ar-se apenas da. fNoguaira da G-dma) _ Está rea- 18 horas e 35 minutos), 
c:m'itn:c5 n de um campo de pouso. é bel'ta a s~Eão, O SR. PRESlí!E~TE: 
realmente enoftpe a repe~ussão deS!:a Acha~se presente o Sr. José Elias 
in'ciativa, que irá tntegrar O mUllicl- !s" c, suplente convocado para subs- (Nogueira da ·(;ama) - 1t.~tÚ :'1 
pio de BÔ~ft da ACl"e nfl comunidade J;ituir o Sr. Sen(ldor Pedro Lud<lvico. berta a se&<.ão. 
nacional. '0 que não pO<!.e. penniUrAse riur:mtB a licenca concedida ti f!$c;:e Sôbre a m{'~a requerimento ·de d 
é que continlle t"olqon dI) resUl do nobre repr~entante do Estado de I pensa de interstfcio que vai ser 1 
mundo, .:ml boa p:trte do ano, sofren- Go:ás. pejo S1', lQ secretário. 
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E' lido e aprovado o seguinte 

lequerimento n9 349, da 1964 
Noo têrmos do artigo 211, letra ~jn", 
~ Regimento Interno, requ'eiro dís. 
IOOsa de 1nterstido e prévia dlstri .. 
ulção de avulsos para o PrOjeto de 
~esolução n9 42, de 1964, a fim de 
ue figure na Ordem do Dia da ses
ão seguinte. 
SaIa das Sess5es, em 2 de EeiJembrô 

e 19'64. - (a) Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDEN'.fÉ: 

Em conseqüência. da. delLberação do 
lenârio, O projeto para O qual foi 
>ncedide. a. dispensa de intent1cii>, 
gurará na Ordem do Dia. da pr6xl
la sessão. 

Outra comunicação será lida pelo 
r. 19 Secretário. 

X' lida. & seguinte: 

COMllNlCAÇAO 

Em :1 de setembro de : 004 
Senhor Pre.sLdente: 
'tenho a. honra. de cO!Uunicor" .. V. 
• a_. à vi-'5ta do dispostQ n04 artigoS 
, 6 72, puágrafo único. do Regi .. 
le.n~ Interno. que, voltando ao 
tercicio ck\. representação do Estado 
, Golá8 e.ln substituição ao ar. Pe
'0 Lu-dovioo TeixeIra, conservarei o 
)me parlamentar 2dotado ao e.n&&
I da minha. primeira investidura, 
,a.ixo conslgnatio o integrarei A ban-
.da do PSD. I 
AtenciOSQ.s saudações, Assina .. 
ra por :extenso - José Elias 13aao. 
Nome parlamentar: J,osé Elias. 
Comunico aos Srs. Senadol'es que a. 
35M do Congresso ma.rcada para 
lje, fOi transferida. para data. a ser 
:rcada. Convoco os Brs. Senadores 
.ra uma seSGão extraordinária, ho
. às 21 horas e 30 cUmutos, com a. 
guinte 

ORDE~I DO DI,! 

1 

D~Utsão. em turno único, ~o Pro
to doa R.esolução n Q 42. de 196-1 que 
itQriza. o Prefeito de Põrtl:) Megre. 
,o Grande do Sul. a contrair em
I~timo com O Banco Interamerlca. .. 
I de Desenvolvimento (projeto apre .. 
lltatiO pela, Comissão de Finanças, 
mo conclusão de seu pQ·reeer DÚ" 
E'.tO 929, de 1964), tendo parecer ta
:-ável, sob nQ 930, de 1964, da Co .. 
/~são de C<mstitUição e Justiça... 

2 

Discussão em tUl'Il~ únlco, do Pro .. 
;.o d~ Lei da Câmara. n9 12'1, de 
~3 (nQ 3.204-B-61, na Casll. de ari
m), que dispõe &Dore ft. l'emunera .. 
. genharia, Arquitetura. e e.m AgrO
~ de profi..c:sionais dlplomados em 
m!a, tendo pareceres (UQS 858. 880. 
1 e 862, de 1964) das Comissões·: de 
!;;isla.ção Social - _, 1.° pronúncia
mto - pela audiência d" '':::omk..,:sáo 

Constituição e Justiça; - 2Q p!'o. 
!lciamento; - favorável ao proje
e à emenda da ComJ.&':ião de' Cons .. 

t.ição e Justiça. (número l-CCJ); 
de Constituição e Jlli3tiça favorá .. 

l :>:0 rnjeto e à emenda qi.le oferea-
so» n9 1-CCJ; - de ServIço PÚ" 

'Co Civil !<l.vorável ao Pr!Jleto e à. 
:end9. da Comissão de Oonstltut
) e Justiça (nQ l-CCJ), 

3 

o $r. 10 Secretádo lê o sei:uin. ., 

Vl..5cussaO. em lurno Oruc", CIo f"ro
jeto de Lei da Câmara nQ 116,' de 
1964 (n9 ·1.157-56, na Casa. de Ori ... 
gero), que l'evoga o art. 39 do 1)eCre
to-Lei n Q .22.785, de 31 de maio de 
1933 que veda O resgate doS afol'emen ... 
tos de rerrenoo pertencentes a'V do
minio óa União e dá outras providên
cIas, tendo parecer favorável, scb n9 
828. de 1964. da Comis8ão d. Fin<m
ças. 

t., I 

EXPEDiENTE 

PARECERES 

Parecer n9 930, de 1964-

Pareceres ns. 93\ e 
de 1964 

N(I 931, DE lC'::4 

Oa Comissão<- dz Pro;c:·?S tio 
E.,:ecutivo ao projeto de '(!i da 
Câm:ara nO 138, d(! J9C1, que 
transforma tl Escola Pa.uihta da 
Medicina em estabelec~mel!to iso~ 

Da Comissão de Finanças s6bre lado de ensino superior, ce na .. 
o projeto de Lei n(l 137, de 1964 tureza autárquica, e dá outras 
(nf 2.173-B-64, na Câmara), que . 7JTOvidênc.~as. 
a;utoTi~ a. abertura, ao 1J.1inisté .. 

5 

Di.sc1.1.S6áa em turno único, d J Pro
jeto de Decreto Legisle.tiv() nO 53, de 
1964, -originário da Câma.ra dos Depu
tados (nQ 158-A, de 1962~ na. casa. de 
origem), Qu.e reforma. decisão denega
tória do Tribunal de Conl<>.s d. União 
referente ao reglstr.o do contrato ce

',lebrado entre o MlnJstério da. Saúde 
re o Estado de Santa Catarina. para. 
desenvolvimento dA compa.nhIa. de. 
pzCJo!lla.xiâ contra a verminose, tendo 
pareceres ta:voráve1s, sob n9s 143 e 
744. de 1964. des Comloo6es de O->ll.'l
tituição e Justiça e de Ftnanç ... 

Est' encerra.da a sessllo . 

....... l.evantc1-s!S a. Sesa40 "'" la :ho
ra" e 40 minutos. 

ATA DA-145' SESSÃO, EM 2 
DE SETEMBRO DE 1964 

PRESIDl!:NClA DO SENHOR 
NOGUEIRA DA GAMA 

A.3 21 horo.s e 
echam~se presente.s 
nadares: 

Adalberto Ser.a, 
Vivaldo Lima. 
Edmundo LeV! 
Desir-é Gun·rany. 
Martins JunIor. 
Lobão da Silveir(l.,· 
Eugênio Barios. 
sebastião Archer. 
Joaquim Parente. 
SIgefredo Paoheco.; 
Menezes Pimente!. 
wn.on Go_lv~. 
José Bezerra. 
.Walfredo GW'gel. 
Gonçalves Abrant~ 
~ Agripino. 
B~1'I'03 Carvalho. 
PeSSOa de Quéiro:&". 
Hcribaldo VIeira.. 
Dylton cesta. 
José Leite. 
Josaphat UarllÜll>. 
Jef!e1'OOn de Aguiar. 
EurIco Rlezende. 
Gouveia Vieira. 
Afonso Armas, 
Benedicto VallD.da>". 
NOgueIra da Garoa. 
Llno de Uattos. 
Bezerra Neto. 
Melo Braga. 
AntOnIo carlos. 
Renato Silva. 
Guldo Uondin. 
De.niel Krl€ger. 
Mem de Sã. - 36. 

o SR. PRESIDENTE: 

, 
30 mlncú:~ 
06 Sr,. Se-

rio ela Justiça e NegóciolS lnte- Relator: Sr. Mem de Sá, 
riares, do crédito especial de Cr$ I Por Mensa""em de 21 de julho pa!J-
25:000.000,00 (~inte e cinco n~i- s.ado, o Sr. Pres:.ctente, da República. 
lhoes de cruZelrOS), pura o fIm na forma do drt. 49 do .Ato Institu-

0"' que especijica. cional, submeteu à apreciaçúo do 
Congre.:-oo projeto de leI transforman. 

Relator: Sr. Bezerra: Neto, do e. E.scol.!l Paulista de Mudicinf\ 
em estabelecimento -isolado de ensi. 1 - Em mensagem de 29 de juJho t· . 

p. p .• o Senll:~ Presidente da Re- ,Dú superior, de na ureza aularqulca. 
Pública submeteu à apreciação do suprimindo 03 arts.)l e 12 da lei nú. 

mero 3.835, de 13 de deZêl11bro de congresso Nacional, nos têrmos do ar.. 'A • 

ti'"""" 4Q do Ato Inst.itucional. "m pro- 1960 e dan.do outras pro~ dencias, 
~v Em sua expcs:ção de lilotivos, de 

jeto de lei 'lue a·utoriza a l.bert.u!'a, 11 de junhO ú~titn:>. o Sr, Mlnistrt> 
ao Minist.ério da ~ustiça e Ne,góC[os da Educação esc~B.ri;ce que a lei ',\ci
Interiores. do crédlto ~pecial Q~~ ~r$ ·1Jl I citada crIOU a Universidade Fe .. 
2'.5.000,000,00 (vinte e cinco ~t~~es I deral d~ São paulo, incorpo.r:mdo ao 
de cruzeiroa) , destinado a c\l:steru:, o i ela enti-dade pertencente ao govêrno 
contra.to, a ser celeb:8.~o en_tre o 1)e- . do F..stado de SêiD Paulo, sem a ;5U~ 
pa.rta.mento, de AdJmmstraçao daque.. cüncordânc~a. e sem lei estadual dan.. 
le M1n1.stél·1() e o IBM d'?'v~!,~Sll , do a, ne('er,sária autorizaç.ão, 'l.'am_ 
Indústria. Máqulmas e S~l .• ç .. s Lula. bêm a ela inco:·poroH a. Escola P.llU
-: para. O preparo, e,m 3et'Vlços n:eca· ! };,sta de Medicina, já feàeraliZ:lda. 
rezados. de contabilidade, das folha~ llc-la lei n<;l 2,712, de 21 de janr:ro 
e cheques de. pagamento "do. p~S6oa. de 1956, sem manifestação dos S~U3 
civil que retLll"nou vos s,.....rvl.ços ~~- órgãos competentes. Em ccnsequen .. 
dera,1s, em yirtude de Op\flO Q nos? te! - cio., a Univer.sidade não consegu~u 
~as dO artIgo 46 ja,. I.el n 24 .. , ce início do iU!1"Clonam-znto. ·Ela f{)l 
1963. cC'nst~tul<b de e:colas existentes nas 

2 _ O artigo segundo do p~·.:.dct~, cidades de Jã'J Pau:o, São Car'03, 
dispensa para a abertura do cré-dito,: Ar.;:.raqua:a. Ara!;'at.üooa e Santo An .. 
da,s conSultas a. que se refe1'~ .} k:rti~o \ -ctl'é, den .... (n,:tranc'), c-:";n iz'·O" fi aI;). 
93 do Regulamentl.> Ger9.1 de Con- I so!uia imp:-cp:-~ed'J.j2 d~l roecl.da le ... 
tahilldade Pública,- e, p'êlo artigo tê:- I g:.slativa, 
mente r-egls.trado .~o Tl'ib.~;nfll de o. n- I Tendo em vLtJ. L,] S:tU3Ç::rJ, p:·O .. 
te..s, onde !lcará. em seI • 1 pcs o Minist:o e a~'!'im f.cou C"Jn.'ub,3-

S - Em exposição de motivos, ane- , t:nc ado no projetO env;ado úQ Co:] .. 
xa à. mensagem presiden'Jial. o Se- gl"e."w, a revo;;M:ào ê03 art'). 11 e 13 
llhor Ministro da Justiça fxpóe a f:· ela lei nÇl 3.935 r.e 13 de deumb:o 
tua.ção decorrente da promulg.1Ção da de 1960 - rererentf'~<; a invlá',el U',li .. 
Lei n9 4.242, de 7 de juTho de 196a, I ver.sid~de - bem CJillO med.da;i p:.>ra 
que concedeu o. direito de ..::tPção, à o melhor desenvolvimento da E ("o Do 
volta. aos serviç06 fed'êrais no pe.s.<;oa,! Paulista de Medicina, CollE-istbm es .. 
da. Policia Militar, Corpo ~e Bom- tas em sua tl'an.<;form::l.çfio Em e.',u.
belrOS e policia Civil, anteriUrmeme bf'lecimento ·srlado de en-ino ~lIpe" 
transferidos para o Estzdo da Gua- rior. de mHm·C'711. Rutú'quica, e na 
nabara. Restprnaram, essim, aos se~- adocão de nonn'!& para o seu le&l\l\.r 
Viços da Uniao, ~ setor daque:e Ml- funcionamento e para SUl nürm~liza. 
nistérlo, cêrca de 14,.000 srr~ldores, ção adm:nist-ratjva, 
sendo da pOlicia. Covll aprox!IDada-
mente 6.000 funcionários, O Mims- A Câmara dos Deputados nprovou 
térl!O alega que está se defrontando substitutivo eifl,bo ':ldo por sua eou .. 
com o sériO problema do preparo e ta. Comissão de Educação, em que. 
efetivaçã,.o do pagamento aquêle ~le· além das medidas cosignadas no p.'(}oo 
vadlO número de serVid'lres civis e mi· jeto do Execut.vo, incluiu disposi<:,:ões 
litares que reoornara!n aos seus ser- dando franquia postal-t.elegráü~a. 
viços. p~ a exposj~ã.o de !ll0tl~'\<; para a "8'co1a, bem como t.~en(;ão dtJ 
e pormenorIZAr ta~ d1!"lcU}daaes, ~.. dil'eltos alfandegúrios parã a impor .. 
clusive de o:mta.billz~~ao, prepaltlc..ao t&Ç~O, por ela, de equipamentos de In • 
e falta de dispon\bilwa-des b-Oratól'ios, publicaçõeS, materiaL!; cien-

4 _ Ao propôr ~sta providência, !) tu cOs e didáticos de qualquer natu
Senhor Presidente d:" República ti,sou reza, Estipulou. ainda, que o C!uacIro 
dos poderes que lhe sãl.) outorgados de PessC"sl da F~col1\ serã fixado l,)Ot 
no art. 67 e seus parâgralos, da decretn do Podf'r Executlvo, dentro dOI 
Constituição, e art. 4Q do At.o lm:ti- prazo de 90 dlns e, por fim, traçou 
tuciOnal. A dispensa. das exigências nOrll1a<; rererent.~ aO direito de opção 
do art. 93 do Regula.mento Geral de dos atuf;t.is (jervlctores do Ministério dI\. 
Contabilidade Pública (consulta. ao Educação, lotad'os na Esco19 Pal1 1istll 
Tribunal de Contas e- parecer do A·fi- d~ MedIcina. de manterem sua atullrl 
nistro da Fazenda) deve ser atcnôi- Slt.l1:l(~ão funcIonal OU pa.c:sarem à si ... 
da, porque O registro n<> Tribuna) de tunção de funcionár:os eutárq:l'(,o3l, 
Contas pode deIxar de ser prévio, con- bem como de ~ôbre n supres.~3c dos 
fOrme facultam os arts. 53 e 58, da. CR.J'6'OS do Quadro do Mint<;tério da. 
~i 830, de 23 de setembt\) de 1949, Educa,ção ocupadc\5 pelOs fljflr:i,lnériM 

5 _ A proposição obteve aprova... que preferirem pa~al" pnra, o quadrO 
ção unânime em tOdas as Comissões próprio ó'a EEcola, 

Jiscussão em tw'uo único, do Pro
,0 de Lei da Câmara n9 122. de 
i4: (nQ 2.174-B-64, na casa. <;e 
gem.) . de inicioti'Va. tio Sr. fre51-
nte da. República, que autorIza a 
e'.."tura, ao Ministério da. Justiça. e 
gócios Interiores. do cl'édHo de cr$ 
1.000.000.00, para OS fins <:lua e8pe .. 
iCll, tendo pa.,re::o.er fav ... ":!rável (nl\. ... 
~IO 891, d.e. lJ;W4l dll comt.1iB4o d1t l 

(NOUueira (f4 Gama) _ A 11.st& de 
presença a-cUBa. o comparecimento de 
Srs. Sena&.-.ras. Havendo nfimero le
gaiS. doeloro al>ert& a sessão 

de. Câmara dos Deputados, 
A OJmLssão de Finanças Opi'l13 fa

voràvelmente à. a p r O V a, ç á o do pre_ 
.ente projetQ de le!. 

Por último, o subSt.it.utlvo da. Câ
mara, ao em vez de revoga,r os ar .. 
tigOS 11 e 12 da LeI n9 3.835. de 1l 
de ot!ezembro de 1960 (e não 1935. 
C{~o figura. erroneamente. nos au
tógrafos enviado::: ao senado). revDg& 
apenas o artigo 12 do mesmo d\plorna. 
IegM, . 

u.~ 

VaJ: ser lida a nu... 
. Sr. :J9 Secretário pr<>oede • 

leitura da ata da ..... lto ""torto., 
Que ó aprovada _ del>atea, 

Sala das Comis6ões, 2 de setembro 
de 1964, _ Daniel Krieger. Presiden
te. - Be~erra Neto, Relator. _ A1l
rélia Vfan724 - llfem. de Sá _ Ellrtco 
lMzende - 8ige/redo Pacheco - Wil
_ ~k>ft - Vlctorin. Freir •• 

Exn.mtnando a p'!'O~lÇão. @.StÍl' Co. 
mis.~lo lhe di 'D9..recer favol.1t"1'el, m:N4 
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Oferece as seguintf's emendas, 
damént.e justi!icadsf5: 

devi.. pal~am e. por nade. pagarem, eados. 
va:z: ma:.s abusam da.s franquias. 

do-se, como deixa o Projeto) apenas 
o art; 11, tereI.i1Ds, na lei que federa
Uza. a universidade da paraíba-, uni 
di positivo desgarrado que foa!a de 
uma . Universidade que não existe, da 
qual nada mais há sertRo tftUe1e ,so
liItário p1'eceito perdido nas entra ... 
nhas de uma 1~1 com ..a Qual êle nada 
tem a. ver. Fica, no a::t. 11, não uma 
Universidade, mns o- fan:ta.sm~L de 
uma. universidade sem existênc·~a. 

EMENDA NQ 1 - CPE 
A EsA;:ola paullsta. de MedicinEll vaI 

paSsar a ser uma autarquia. com au~ 
1 Ao art. 69; tononlle. financeira e cd!niRistrativa 

. . ~ (arts. 1.9 e 29 do projeto). Deve, por. 
~f .?nde se dIZ: "dlrelOO3 alfal1de-, talItO, t.er verbas próprias para pagar 

gá.::~os '. . 8Ui'o ccne.spondência, como as terá 
.l..:e_~-se: "impostos alfandegá!lOS,! pa.ra. pE~gar a energia e. a luz que con .. 

el:?lu1da a taxa dl~ despacho aaua- sumir. Tanto ela, como tôdas as de .. 
. nl~lro"; . m'ais ~mtarQuias; Se muitas destas 

. b) acrescc1!-tem-se, 110 f...nal do ar- desfrutam, atualmente. de tal favor .. 
b~?; as segumt~s :;JB:lavras: _ o !:cert<~ será lh-es suprimir a fran

_ ~:s~e que . na~ ,~eilham similar na q'Uia., oorrigindo o qqe está errado, e 
inC.,u",t~l~ n~Clonal. . não eS'~emier e difundir o êrro, 'Dor 

A emenda tem por objetivo, p-ol'
tanto, corrigir a evià€r~te omissão do 
projeto. 

Justl~Cat;ao: O arí:ig~ Confere à amor f tO meu precedente. E' o parecer. 
Escola ISenção do", dIreItos alfa,nde-I"" sala. das Comissões, em 19 de se-
gários sôhre a importação que fizer EMENDA NQ 3 - CPE ternr'Jro de 1964. _ .roão Agr.pino, 
d~ eq:upament<ls .d~ la~or~tório.s. ~~- Ao art. 79: _ Dê-se a. seguinte r,c- Presid-ente. _ 1I1em do Sá, :Relator. 
'bl,lC.3.ÇOes e materlf.lS CIentIficas e dl- daçáQ ao art.: _ Walfredo Gurçel-. . _ Wilson Gan 
datlCos de qualqueJ' natureza., calves Edmu'JUlQ I ('Vi Bc"'e 

Através da emenda. cuida-se ~e Art. 7~ O Quadro do o Pessoal da 1 Neto .: Dan cz _Krie~'e • - ,;, ria 
excluir da isenção. como é de p:-axe, E!icola paulista de MediCllla é .o pre-

l 
. _ . :J r. . o 

a taxa do despacho aduaneiro - que visto no decreto n~ 52.367, de 19 de NQ "9-32, DE 1954 
tem. desíjnaçúo específica. - e as agô.s-to de 1963 e será fIxado pOl' de~ . Da Com' .·0 de F" a a ., . aro t bl o 

_.' f-~ - t i Pod Ex t"~ d t d .8S ttl- n~ S, SOure eql:llP en os, pu .1C~ÇOes e: l?-la":,, cre o (O er ecu I...... en ro o I prol·ato de Le.i ,'(.9 38 dI!' .19"64 
ria1s que tenham sllllilar na llldmtria prazo ce 90 (nol'enta) dias. o. , ..... . 
nacional. Justifcação - Trata':'Se de mera 1 R.elator: Sr~ wi'lSO:l Gon\,n:ves . 

. EMENDA "'~Q ~ ..:.... CPE emend,,,, de redação, visand-o a me- O t " to 1 " 
.1.'" _ Ih ,orar a do artigo. presen e proJe de el, com o 

texto que lhe foi dado pe:e, Câmara 

Justificação: O artigo at=ibul' f:r.n
Cima· postal-teleg:ráfi-ca para a C(J~'
respondência de interes.'3e da admi~ 
nistraçã()· da E'lcola. paulista de I\ie
c.icinll . 

e'30mo", r,adicalmente contrár:os à 
conce~são de qualquer. franqu:n pos
tal-telegráfica, Nenhum órg.!to do 
Eerviço público clela deveria gcsar 
mesmo a presidência da RepúbI:ca, 
(I Poder .Legislativo e os mais altos 
Tribunais. 

As comun:caç6e~<; postai", e telegrá-
1icas integram o setOr terciário da 
economia, o 'de sel'V,ÇO~, e como ser ... 
viços deVem ser geridos e adminis_ 
t.rados, SOb critério 'lie exploração in
dus.trial. No ca .. '::.() das comunicações, 
llem _ taxa existe, no sentido técn!co-
financeiro: mas preço ou tarifa de 
se:viço. E não é concebível o forne
cimento gratuito de serviço, por im
posição de lei, so'o pena de anarqui
sar 8. sua administra~o, impossibili
tando-llie o conhecimento de seus 
custos. 

Nosso DCT, cuja situa.çá() de dese
quilibr20 se Jor.nou tristement.e tradi
cional, a vê cada vez mais agravada. 
Seu .déficit 'atual orÇa por mais de 
cem bilhões de cruzeircs., pe~anõ'o 
fund~mento nas finanças federais, na 
deterioração da moeda e na o"'"gia in· 
fla-cionáda. Já em 1931, o .relatórip
de "-ir oto Niemeyer apontava o défi
<:it do" correios e telégrafos. decor
rentes dos excessos do empreguismo 

. - e d{\. irrac'onalidl3.de. da o adminiStra ... 
ção, como uma. das cansas a corr~gir 
para o saneamento das finanças pú
b1ica~. pe lá para cá, Os m~lf'_. atin
giram proporções lnimagináveís: Su
cedem-se os reajustamentos das ta_ 
l'ifas. sem que- Os .serviçOs melhores, 
n~m ,Que o.,. desequilibrios diminuam. 
Amda agora v~j o povo sofrer novas 
majorações, . bastante fortes para sua 
capacidade aquisitiva em mais um 
esfôrço do ,govêmo D.ara julgar os dé
ficits e resrulari.sar a fia.nç~. 

Ora, além de outras matriies. uma 
das fontes da., mazelas do DCT re
side na verdade.ia fúria das fran
quias Que lels: deci~tos e até porta
l'ias sem qualquer ciltérlo, concedem 
a tôrto e~a direito. "Em conseqüência, 
&- máquina burocrática e o pessoal 'do 
serviço po.stal e telegráfico s5.0 es
mag-ado!s sob a. conespondência que 
nada paga e Só d&pesa dá. vendo-se 
o govêrno forçado a elevar cada v.ez 
ma:s as tarUas dos ,que paga:n'l a fim 
de reduzir o atoleiro. Em contas ti .. 

o nais. os usuaríos pagantes pagam de
maL<; por um setviço cada ve';!: pior, 
pon:ue, entre. out~.'c.s motivos, cada: 
"Vei" existem m~l.:; usuários" que nada; 

E!.!ENDA N9 4 - CPE dos Deputados, tem os sr;uintes 
.... J\. • -lo objetivos: 

Ao art. 10: - J.J-Ç-se a segUlll~e Te- . a) transforma a Esco:: l-,",~.:sta 
dllCão ~ .. o artigo. de Med:c'na -em estabelecimento IS01 " .. 

Art. - São revogados os artigos do de ensino supe1"ror de na~Ul'ela 
li e 1:~ da lei n9 3.~5, de 13 de de- autárquica;. 
zembr(J de 1960. • b) estabelece que a manutenção 
JU8t~jicação:·- A lei -n\l 3,.835) de da referida. Es.3Ola, fie corrente exerci

ÜI de dezembro de 1960, tem 16 ar- cio, 'se-::á c1,lsteada pelos recursoS . ~_ 
tlgos, de", quais 14 referentes à, te- tantes das verbas \~ns::gm .. das à 
deralização da Universidade da Pa- Universidad-e Federel de São Paulo, 
rníbs. Néla. porém,. foram incluídoS no vigente Orçamento da Repú1Jlka; 
dois, pa:ecisamente OS d-e DS. 11 e 12. c) dispõe ~lUe. nos exE'rcic:os fatu
di9.l1do a Universidade Federal. de ros, o Orçamento da. União deverá 
São paulo. O primeira dêles re limi- destinar dotações ;la.r,. manutençf,o p 

uiva. 3, declarar cr.ada esta nova Uni,:", desen·v'Olvimer..to, Co estabelecimento; 
vérsic!ade, com sede na ctda-de de SãO d) faculta à mencionada Escola. a 
-Carlos, '~e que sérâ Jntegrada. no Mi- atribuição de admitlli: ~:Qr oS bens do 
n'istério da.- Educação e CUltura ... patrimônio da uniúo que est~ver 
Seu parágrafo único afirma que.a utilizar.do; 
unive::sidade terá personalidade· ju- e) o permite que ela . ~~o. lmportar. 
i':ldica. e gosará de a.utonomia, didáti- com isençoão de d·l::E!tos alfande;iuills, 
ca. financeira, administrativa e dis. os equipamentos de labCil'atórios, as 
c:lplinar. E o a-rt. 12 traz a estranha publicações, os materiais cjentific')s ,e 
c()mposição da nova' "umversitas": didá.ticoo de qualq1.'er na.tureza de 
-- a) Escola Paulista de Medicinâ que necE'.5&ite para o seu funciona.;. 
(:oom sede em São paulo, capital); menta; 
b) Escola de Engenharia de São Car- J} concede ao prefãlado eEta~le-las (naturalmente com sede em São . cimento de (~nsino· superior franquia 
Ga-rlos) j c) Faculdade de FilOrSDf1a) postfl·-. -'nãeca p,- '!'espondt!D~ 
Oiéncj~s e Letras da Araraquara - eia de interêsse de sua Admínist.raçãc: 
(com sede na. cidade do mesmo no- g) dispõe sôbre O Q·u--:dro do 
me); d) Faculdade de Farmácia. e Pessoal da a1.udida Escala e regula G. 
Odontologia de Araçatuba '(com sede situação da~: nt.uai.s servidores des 
nesta ciàa-de); e) Faculdade M-un1- f-; ~ • 

cipal de -Ciências Econômicas de Ban- QU~.rl .. ,,- II~. ~:nnjs.,t.Tlo da Ec1l1caçao e 
1-0 André. evidentemente em Santo Culture lotados nhquele es.tabeleci-
André_ . '; . m-ento de ensino; 

I: O projeto enviado ao Congresso pelo h) extingue, à medida que va
Sr. _presiõente da RepúbliCa propu.. garem, determinados cargos e 5l..lpr;ime 
Ilha, lógicamente, a. revoge..çã.o dos ()5 cargos em comissão é as funÇÔC'.s 
doiS :artigos incrustados na lei men- Escola. J.põs a. org:mi~ação.do s~a 
Clonada e que, entre outrOs males, Quadro prO'ó!1nQ; . ti'" • • 

pertW:bavam a vida da Escola pau-- i) revo.,a.·o ert. 1", da Lel numero 
lista de Medicina, já' federali~da 3.835, de 11 d dezembro de lS60. 
desde janeiro de 1956. Assim tam- .As repercussões firmnceiro.s das 'lle
bém estabeleceu o substitutivo ela_ didas aeinm enumel:"p.(" - e que 
l>orq,do e ~pro~aao pela dout.a Co~ assU!Ilem ~ mais variados ma~oz<;!5, 
~ião de . Oonstituição e Justlça da Cà- desde a isenção de tr:butos por tempo 
inara. dos Deputadoso em seu art. 9'1. i~~determinoado até ti. fronquia >ootal~ 
Estranha a incompreensivelmente, telegrãfica, estão intimamente eon-· 
rJOrétil. o subStitUtil'O da C"omi.."iSáo de diciona-das Df) méri.f.{) dq' nrevldêncio. 
Educncão, daquela casa, que foi fi_ central, da proposi('f' ~ Evidentem.p,n',e. 
llalmente o aprov-a-do pelo seu ple- acnam-se e1~, ç1ependentes fi" 1i,~ 
J.lár i O, excluiu da revogação e art. 11 pr-ia convenilincla. do objetivo primor
i5a \ei 3.-835 que, além do 'mais apa- dh'll do projeto, o que e.scal)a à. ap'.'(>
:rece cOmo sendo dC' ano de 1935. ora.- ciação da Comi.",_"'ão de Finaricas que, 
revogado que seja o art. 12 e perma-' cumpre' assinalar. tece ao nôvo siste
i~ecend~ apena., o m. 11, suprime- ma, o.dotado.no Senado para o estudo 
se daquele texto legal precisamente e deliberação das mn~érias sujeitas ~o 
'o prE~ceito que estabelecia qual era. o inmél'lo do Ato ""''''~':ucional, des
corpo, a constituição da. Unlverslda-- conhece . o pronunciamento da Co· 
'de "Federal de São Pa.ulo, embora missão competente -para. o -exame elo 
I~k -corpo-' e esta conStltulÇã:O :rôssem' mértito. ' 
'os Il'~ajs estranhos e cuT1osos. distrl.. Dentro dêsse entendimento. a Ca-
1bl1íd<rs e -esnalhado por nada menos missão de FlnanÇGS manifesta-se 
'de cinco. mun:cípios, um para -:Cada. fa;vcrâvel " 'R;J aspe:::to financeirQ do 
:~tabelecimento de ensino., De1xan- projeto' caso o mérito da· medida f ,-

Setembro de 1964 

proposta. seja ju!ga::'o conv~n~:;!:te 
pela. ComissOO com.petente. 

Ao °que pa.rece, há equivoco no ano 
da' Lei revogada pelo art. 10 do pro
jeto, c;iue o apres:mta CQmo o d~ 1935, 
quando todas os elementos consta.n~c'S 
do proc€Sm indicam ser o ano t:e 
1960. PetUmo.l;i, paro. o pormeno.f, 11 
atenção da. ilustre Oomissão de .a€. ... 
dação .. 

Sala das Comissões, em 2 de ~e~, 
tembro de 1964. - D~nieI KricIJC1', 
Presidente _ Wilson Gonçalves, ?..~
lator - Sígefre(lo' -Pacheco - Ellt~ca 
Rezende - M e1tezes Pimentel 
Pessoa de Que,'roz - BeZerra Neto -
Vic:tor:no Freire. 

par'ecer n9 933, de 1964· 
. Redação do substitutivo do Se

nado ao Projeto de Lei da Câmara. 
nO? 181. de 1962 (719 3.714-B. de 
1953, na CasCf de Origem). 

Relator: Si:". Walfr~do Gurgel.. 
'A Comissão _apresenta a redação ~u 

substitutivo do Senado 8-0 PrOjeto na 
Lei da. Câmaro. n Q 181, de 1962. (nü~e
ro 3.714-B, de 1953, n~ Casa ~e 
origem), que crio.·· o Instituto Bl'asy~ 
leiro de Turismo UBRATUR) e aa. 
outras providências. 

sala. das sessões, em 2 de setembro 
de 19tH. - Antàn::o ÇarlOs, Pr-e.';ic.enta 
_ wal-fredo GUTgel, Relator - Se .. 
bastião Archer. 

. Cria. o In$tituto Brasile:oro de: 
Turismo (lBRATUR) e dá outras 

. providências. 

Art. ·19'0 E' ctiaào -O Instit:lto BN.
sll~)'o de TUrismo (lBRATOR). com. 
a finalidade de exereer, no âmbito 
naciona.l .. as atribuições do Govêmo 
Federal. 'concernentes ao turismo, ,e4-
POSiçôes, feiras e <:ettames, bem c o.!lHO 
cOOrdenar sua ação COm as dos gover. 
nos dos Estados, D:.strito Federal e 
Municípios e organizações llacioaai.'5 
-ou internacionaIs aspadiicas ou afins 
do turismo, medant-e. acOrdOS; c .. mve .. 
mos, autorizações e concess&es. . 

§ 19:0 IBRATUR tem autonomia 
a:ttrnin1strativs.. e financeire., no, têr
mos desta Lei, .sujeito, porem, "à ju
nsdlção do Ministério da· In<i1lstrla e 
do Comércio e à prestação de e~"lt& 
6.0 Tribunal de Contas da. UlUAo 

§ 2° Ate qUe o Poder ~eeuti'lo, 
mediante .proposta ao· \{') Su
perior do TUrismo, 8. fix-e, em Clfti
rut1vo; em Brasilia-, a sede do mRA
TUR será na cidade do Rio de Ja-
neiro (GB). ' 

Art .. 29 Compete ao Instituto 
Brasileiro de Turisn:o: 

I - estudar,' planejar, supero
siCJl1ar, disciplinar e coorde_. 
nar as questões referentes 
ao' turismo, salveg-ua.rdada. 
.a aut-on~mia àos órg-!os ()fi
<:iais dos' Estatt6,s Mun1-:í~ 
pios o e do' <Distr1to Federu.l; 

II '- proceder ao inventário das 
. atrações turlstioas do pais, 

otganizar o cslendário '"U
ristico nacional e divulgar 
as estatísticas das ativida

.des turísticas .Jfa."t!e:ras; 
IrI - proteger e valpriza,r os ele ... 

mentos da natureza, as tra
diçôe.3 turísticas) M. festaa 
tradicionaíS 03 costume;< lO'" 
pUlares e o 'folclore, 'criantto
se, para' êste fim, o pat!'!
mOnio Turístico N.acJonal; 

IV - org·a.nizar e promo,rer a 
'Propaga.nda turística. m... 
.terna e externamente, me
diante contratos com' em
'prê~as e s p e c ia ! i zadas nQ 

. P-ais e no -exterior, " utnl .. 
zando na. maior medida p05_ 
sivel oS serviços das repre
senoo.ç6es diplomé.tiOOs, eco .. 

o nômicas e culturais do Bra .. 
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s1l nO é.SLtangej~. e.s;peclal.. de idoneidade e de CQ.pa.cl- :Pe.ri.ira!o único. Na fa.lta. OU· 1m.. COll3elho Superior, fixar BG gr3tif!.~ 
mt:nte os do ServIÇQ de Ex.. dnda fixadas _ pelo Conselho pedimento do Presidsnte e do VI,*," caçges • vantngens de s.eu pes.~l. 
pO.nsüo e propaganda <,.j).. Superior do Turismo; Pr~5idente. será. o Conselho presIdido Art. 12. Slio criactos nO quadro dOi 
merc:ütl (BEPRO); xvnr _ fisca.Iizar o funcionamentl.> pelo repre$entante do Ministéri-o da MInistério da Indústria e do Comé:'clo 

V ..... propôr às autor:dades cOiU.. das emprêsas e agências qUt: rndú.!~!& e do Comércio e, na falta pu os seguintes cargos': . 
petentes a a~slnlttuÍ'a. ~ se ded;Cattl à exploração :lo impemmento dêste, pelo conse1helI'O . 1 Presidente do Instituto Era:,;n'~~!'Il· 
CortVêlllos com países ~:;'" tlli'ismo, pata que ohserVem mais idoso. de Turismo - CCl; 
tre.rtge1r0.3, a. resprito das as disposições legais e re~ Art. 69 Ao conselho S u p e r 1 o r 1 Diretor Financeiro do Imt-i:.:.t';4 
mat.erias que!' COllcei1tetn 'l.Q gulamentares vigentes sôbre compete aprovar o planejrunent() tad Brasileiro de Turismo - CC2; 
turiSmo e..."E.ua. propagd,Hd:\ a ordem, segurança, higiene ristico nac~onal, bEm como cumprir e 1 Diretor .A<iministra.tivo tio Iu.-a .. 
no cít~erior: e confOrto e, quando fôr o fazer (lum:mir Os objetivos e disposi~ tuto Bl"a.silelro de TUrIsmo - CC2; 

VI _ participar de entid.ades -:n. caso, tarifaS e tabelas de ções da presente Lei. 1 Seoretãr1o Execut.'m do Inst.1tu-
tel'UaciOnais de turismo e preçoo; §. 19 As dec:sóes d'o Conselhq. Su- to Brtasileiro ete Turismo - CC3; 
de agênc:as de via.gem. perior serão romtlQas por maJorla, da Art. 13. O conselho Fiscnl ben\ 

XIX - lnC811h\'Qr a tW1dnção e Ó d b d tit'd d três b f ti • Vil - articular-se com Os órgã-es· metade e seus mem ros. caben o ao cOllS UI 00 e mem 1'os c e 1,'0 
. federais. estaduais e ml1n:~ ftUlClOnamento de escolas e Presidente, além do voto de de~mq (lo trê$ suplentes, sendo G_-l memvn) 

cipa!."!, entidades autál'qul~ curstIS. de hotelal'ia, de pate, interpor recurso, com care,ter efetivo e seu suplente de livre-. nomea-
ca,s e org-snizações pa.rtJ. gmas-L"1térpretes, ' ccmduto- sw;pens1vo ao Ministro da IndÚB~1'ia ção do Presidente da RepúbhcJ. e os 

res de veiculos e pessoal es.. i •. h dê t I' t oCulares, no Brasil e t,lo ex~ e do Comérc 0, d..'lS Clecisôes que jul- dema.&;::! por escol a J e em IS as 
t~flor, bem Como estlmular péclal1zado em eConomia :io gar prejudiciais aOS interêsses nacio- tríPUces organiza<'las p~lo Ccn~e:híJ' turismo, inclusive ·0 ensinO l __ no máx!rno a ini{JlaUva prl- nais ou fbagrantemente negais. SuperIor dO TUrlf.J.llo. 
vaaa, a í'im de IlGSegurar ao artesanal pera- manufatura § 29 Por decisão <ta. maioria- nbA ParâQ'rafO íllllco, O m::nd~to do .. 
ConY€l'gência de esforços .e ttoméstica de objetos e .pro_ soluta. de seUs membros, pode ainda membros' do CÓllselho Fiscal será d, 
l'ecursl1$ para o desenvolvi.. ~~~, procurados pelos tu~ o Conselho SU}n'rior manifestar a6 dois anos, sendo pcrmlt·i~J3 a freoU .. 
mento do turtstnQ naciolln.l; preSidente da Repúbl1-ca sua. ds-s-ap:-o_ dução, 

Vttl ..... propor -e executar me.':ittj!ta XX - administ.ral' o Fundo Tttris- voação a atos do Presidente do IBRA~ Art. 14. Ao com:e!bo Flscru C9bll 
que proporcionem bos t~1 ...,s.. tlso Nacional, criado pela. Ttrn.. a. fiscalização contábil, técnica e lega!: 
tas melhores condl!iõeil I presente Lei. Art. 70 Cabe aind3; ao COnSCllhG das contas, da aplicação das verbas , 
maiorel; taoilidatl€$ de é~~ Art, 39 Conswtnern o mRATUR; Supel'ior:' da. execuçãO dos progmmas e pllllM 
trada, transportes, dolfiJni- I - Conselho SuperiOr dQ Tur1imo; a) manifestar-se SObre oa contratos/dO mRATUR apravo:dos pelo Con~e-
oações. o estad& no Pa1.s; n -.Dlret6ria; e atos relattvog à.s operações prEfr'Ls-- lho Superior do Turismo, 

1X - incentiVar nas estllhcIas e nI - Seerem1'a- mrecutva.; tas naS alinec.s ('~", ub", "c", ê "d" Art. 15. Depois de exam·n.:.l{toa 
11os' centros de turismo á IV - Conselho Fscal. parágrafo 19 do artigo 16, prir,lamen_j }leIo COnsento Fiscal, e IJOtn parecer 
realização de festividailes te li. SU!l- assinatura; j dêle, as contas e balanços anua.~ dO 
de cunho social, artístico, Art. 49 O Conselho Superior do b) man, ifestar·se sôbre os vontra-, ffiRATUR serão submetidOs ao Tri ... 
deSportivo é fOlclórico; TurLsmo será corutitu1do de 15 mem_ tos de cOIlce€siio de exploração de bunal de Contas 61 União, ;<\l'a os 

X _ 1nlltal~'l' e Conservar, ao lOÍlw bros efetÍ\"OS, com direito a. votó. e de hgtéis
j 

outl'Da bens do patrimônio do fins de direito, dentro dO'.'1 qur tro me .. 
go das rodovias, siliais úe membros consultivos, em nl1me-ro in· IBRATUR e de cO-llcessõoo em J:j'eral, )~E'3 seguintes .ao encerramento do ' er .. 
orientação com a indieagão determinado SOm Ulreito a voto. também antes da suas assinaturas; cicio, 
dos reCantos e atrativos tu.. § 19 Os membros efetivos do COn.. o) manifesta.r-se' sõbre pedidos de par~!Irafo únIco, Os membros do 
l'istloos dras 1n1edlações; selho são nomeadcs pelo presidente d~ flne..nciamenoo dIrigIdos par emprêse..s Conselho FisCal perceber~o qrMifi.ca .. 

XI ...... promover e estimular, pUr República. como representantes dos prIvadas, para fins t.\n'í~LiQOOí 6. en· ção fixada cada ano pelo Minl..!tro 0'11,-
tcdos os meIos possíveiS, li. eeguinte,s Minlst.érioa e ent!·daJe.s: tldades ofiCiais de créctitoj Indústria e do COlnércio. por sessão 
construçfi-o e a melhona . d) aprescntQ.i" sugC\Stões o recO- ao qU3 comparecerem, até ao máxImo 
de cstabel~clme:i1tos termais, Ministério da lrducação e cultura.; mendaçócs' às autl>rid.'ld.ca oompetCu· ,de qualro por mês, . 
beJncft:t'jos, hotelelr03, . .:!!l- Ministério da. Illdústr.a. e do co .. tes p:-u o mr.i3 ef!ciente cumprimt~ll- Art. 16. O IBRATUR poderá !n.~ .. 
tre.~, cihctnnt(igrá.Hc~. ncs- triércjo; to da.s finalidad::s do mRarruR e U!:lar, mediante pré'ria at'l'ovaça.o do 
PorhV.'JE e oytros de int-e" M1n.fjt~io da Fa.t.-3i1tla; opinar sõbre OS a<;suntOs que o pf'l- Coruelho Superior do l'ul"Í~mo, agên ... 
rêg5e tutLstito: MinistérIo t:a Viação é ObraD Pt1- sidente dêste órgão lhe submeter ft cias no Pa.is e no exterior, des',inadM 

XlI - promov€r e e.sUmulá.r, 'por bllcas; exame. exclusivamente à proparranda- e ln-
todOs Os meios possiveis, a Ministério aB Jmtiça. e NegÓCIOS parágrafo fullco. Manlfc.stando .. se fonnaç6cs s6bre as atrac'ões turist.ir?-5 
reallzsção ele eApóslçô~. ~". Interiores; o COí1!ielho .contràrlamente t. oelelJrn~ nac}onaiR, esslm como à pre"taç~.o de 
ras, certames, congres.sos e Mlnistér10 das Rel!tçõ~ Ekterlo. Ção fie qualquer contrato pelo m&.A.- asslstcnr1a tumtica tWS que dela na .. 
conferênoiáB, tendo em vis!.). reg' Ttrn., dcoiCUrá b Mmistro d'a Indús .. ce~"l1tarem. . 
atra1r corr<?ntes' turtstiOo1..S Conféderaçfiu Naclon!1.l do Comér .. trla. e du ComêI'c1o. . § tO ~fl'€'nde de aprovação do 

Xln - lll.H$erlr, estimular e ~xe~ cioj Art. 89' A Dil'etorla do tBItAWa Com!!lho Superior do Turt"'mo a com. 
outar médidas téndentes Ei Confcde!I'ação Naclone.l c;b Iildús.. !lerá compusta por um Presidente, unl po.'l;ção do ouad"o d? pN's081, setla 
facllllá.r o turUiniO internO, trl_a; Dirotot Financeiro e Ulrt otretor Ad- v(>Ildmpnt~s 'o vanoorrcn5 . e demai. 
ESpeclàlment-e pa.i'à as ca~ Confederação Nacional dos Tl'aM- tn1nlstnttivo, de livre nomeação e de- dob'.(Jõe.~ das agências '-'08. que se referI! 
inatlü3 de menor po-der àqw- portes; mfésão do Presidente da RepúbHcn.. ê.<tt~ art1f1'o. 
siti\'o ê!a popwal;!fO, 1niprt-· Assat!lação BI'esllelto. d~ A~cntcs (levendo ser pessoas de reputao;llo 111- t 29' A8 Sp,'êno!M no e=-::terlor 00-
m~ndo o mllior sentido '5'U- de Vla.geIlB; bada e I) presidente tar notória eom- "'ent~ ~erão il1ntale!12.S cTI"" nnn exis .. 
ela!, edu-cativo e cUltural~.o Ae.7ut!i1çê,a .BrltSlleira ele l1otóis; p-d!rtda em asounoos de turismo. tir escritório ou ór~N C'C'M'('<"'p"nd"n-
tUl'ismo d-e,stinado l!.s elas.. As..."'OCJ!lCP.o Brosilelr.n. de Jornal.fs.. • 19 Em EPl!1S flltas e jmpcdJ~ te do Bt"rvico dI;:! F-,:"~m."'jl> e pl'Op!l-
S!!S assalariadas e est~lw tÜ3 e FAJr1torc3 de Tttritmoj mentos, o Presidente setá BUbstituidtl trandu Comprcial (S'ERPO) ou' ê-<;tc 58 

:r..1V _ ~at~~ce;der Junt' MS ~<'bo~ AEtOCnid:lt;f\;O Brasileira. de Prop:l" p~lo Diretor Flnance!rO e &te p~lo r,eve1a.r inef1ctC'nte e dp<!;1nter;>~<;ndo 
U .... 0lN .,..~ &3. a; Ditetor Administrativo. c :'.~ T)robl~tnn,> d .... t.l1rl.Emn Y,:'IC!I)!IAl. 

leclmentos de crédito, Mr Tourme Clube do B!'Mll: § 29 A BubsW;u1çilo do Jirc>tor Art. 17, O olanos. prn'Yr~fl1"~ de 
cions.:I.s. e estran3'e-!ros; cS'/'l,j- Banco do .Bre:;il; Admintstratlvo será. rf'3ulada llO ra.. hrr'~Irt(): ~ropa"'tanrt9. e o"l .. nl; Pl'l1UrE-'l-
C i a,1111 e n t e ás Ui.:;! ~~lilhÔ9B- I 2' R 1 d 'Imo, u" d' =R,A~. p-',d!m("..,to.~ .. 1"1\1' ....... do ....... 'P, ATT:r.:t !':e-olleI:is de créd1 ''). IM ti.. ~ va os os repr/Uentan-" t.U- .... .Lr- IU ... .no q'-' ><") I'" 

tos ~as Mi.nlsterio3 e do B.1neo (lI) Art. 9~ Compete a·O' Pre!ld:mt1 1',.0 p~efe-rt'nr.JRlme-ntp (lxecl.~t9..r'I"" por 
tos de prev!dt!llcla e Ca.ixàs ErMU, de Uvre escoll1a do Pl'e.sldertte repl'~ent!!'r e dirigir o IB-RATUR •. <r'olL' ni'rrtl'?, m1hllcD<t fp!i"rQl!'l. p<lt~d'~a~<:; • 
:E!co!lômtcas, yata. qUe sejam ria Ue1lÜbl1ca. 03 dettHÜs serão l>Ot' liste fiel clrmprimf'nto AOS niFJl{l'itiv03 dC3~ munlclpp'Js (1.'1 "n~ld:l.('lp" l"f'\V,~,~lt~, ll1'e
concedidos empn\~Umo,1j; e escolhIdos e:i1tre ()[) nom~ ol'Il3tantf$ ta Lei e às dcclo:õe.s dG Oonselhn OU· 1'<:!1ite {'-('I'J'!,fln't";,c 011 con+,-r~tM. 
flnanCU11I!entos ~ obrSlI j fie listas trípllC:t.3, envíe.tln,! po-lL!.s ehU- párior. ljem Cú-mo movi:m~ntat O Fun.. Art. 18 l1',' crtad'-o n mmr}('I 't'H!'l~ 
serVIços .e etnpr-eend~!TlerttJs tlndt\S tlOJ hra~.3 e nela fortna fi~"~ CO TuriStico Na(!1onal

j 
medlante (lhe .. t~C"l N~cton'l', Com n fl,,-,lléhd ... de 

de lnterêste {to turismo, à9 !-' t' A.üo i f'n melar d 1. t ri tIl Pl'Efe1turas d.ls E';;~:."l2. J., d'P3 no re~Uls:met1to da presente Lei, qnc1 nmn netiv(ls que sllbsorcY:;- , ,i o t:'''f'nvo"V tnF"T'I. ,/') ."1 -
gevendo sct pe!'sO!::..s de 1'eputaçnn 111 .. GOro o nirrtot' FIÍE!llceiro. rl~mo e de cll ll f-l'> tl r ~ Pll"11~nl"'~r~,\J.O 

cllmâticns, tel'inai',l e h7dr f
). bt!,dt!: e nctõrio.l coWLscimenl.cs de Art. la. o Regimento Interno do f1 ,<If'rvf~n~ do TPl:? .o\'T'tTR. 

minerais a",.,lm, IXlmÍ) às- c-n tUtittl1ó. IrRATUR subordinado aO re;ru1a~ .' 19' O, rf"CUrt'(}Io; dI') 'PI'nA'') '1'urh-
prêSas p:tttlculere3 que OJ § 39 O mnndato dos ccnsclh2lrOS mento qu~ lôr ttecretado para _. "'xe .. tf~"I Nneln11al. 1p.t+.~s ... ~ de!'111~)'ê'-'l: cV) 
preteUljercm, pa.r3. p1tmes e teté a dun:'J]ão d'e • dois anos, senctn QUç: J ti! tJ!-eGente Le1, e nrevlamenk' !I' '[1, S!""§') I'ml!cado.s em~ 
pro:el.J- e provadoD PJ10 pormitida a. recondução. . aprovadO l>eIO Oonselho Superior dis- a' e""nr~rf.lnt~ a. rrOVf''m('<:; e~t~ 

XV _ ~~~~~~~ fisca1'~"'.r a i"r..- I 49 Os conselheiro.'J COm dire1t-o parti. sObre os serviços e aHbtll. '. fl'11Q'& e nllmfcin~i"<I nEt~n ffnprtr1"","n .. 
"'f'Jt'racão de hot~1.s. rc::t" 1- d~ vota pen:eberfio gratWcação fI .. a ce,r:;ó da D!retarl,a. e d.'a. Secretnr!a to 'O~l'c!l\t "dI" obl'l'Iq n,1h1f""~ p ",,~r~S· 
.t' .:Cria anualmente pelo M1niLtrô da. Executiva. bem como sObre u funo1o- t.Jml'mrt:; n·U~ \'1,;pm no d:-?"'TT.','1'1'rl
rantp.\ poUsos, ~o:;toa -de lildu.::trlà e do CoOttlB1Cl0, por sesslto li ;'''Imento' doa c.:;:' co:; inte!ttanto~ do Ml"nto d"l tllt"l~n: 
serv~dJ· e c~tn,:l)~ de .)- qlle comparecerem, !lti} ao hltlximo de 1.ll.Jtltubo. ~ ?» p.m'Pr.t!qHm('\q (> e""""'~"''':I.~ -r"h'!t;1edB..des (ta Un!éo, qu~ Oito por mês, z ·t. 11. A Sectàb.r1a. Exec-u.tiv~ 0-,;, OO'N" (\ ftn1tnch~bnt".. t'i!I.'!"cl!'l1 dI!. 
ofereç';nn lnterê;;:'Je tut~;tio9; d 59 l!: fecuUado no.') M;ni,3térios até à organlzaçtto de ~eu q~Jn.dró tun .. .J'T~tru('!I" @ f"~t<!la(>lJo f'ê hot~i!'l e 

XVI _ dar em coflcer;BPó (lU "'lt?'" hfi.o ~rro~dOS nO' § 19 bem comO aoS c1oho.r:( com péSSoa.I reqU1sits:.d,o ie 01111'0<::. estàb?lccl'J1",nt~J d~ tnte""~"'e 
rIzar Q. E'1'.plorEt"}p.o de ::;crvi. Está o'; 3 !tO D!::ltritó Fe:ierkl, lntti.. outras- rel;Jarth,H)es, 8utarquiQ e enti- tttl'Lstlco: 
ços tUt'st1é,O;:, em todo o t-e.r- ~ãr ao IBRATUR um representante dades paraesta.ta1s, ca..ben:do ao Pf'e.. Ol Aubsc,"Idto "to 9('5"',:: t'lT1 tn-m'1da 
rltõrl0 naclomtlj pata atu.ar como membro consultivo sidente dó l:BRA.TUR. promover atSM A'~ dab"ntnr ... ::; de em .... 'Pj!.'-'tl't 'pr!vf!~a.o::. 

XVI! _ fazer o rrpstro, qu~ 6 obri- dó Cons'ejho. requ1sfcões e escolher o Secretário cOltt_ <:m n"feHvo!J d(-\ p..HnE'P.. (I'ohmor: 
noatórió, a.... A!:3'''''nciR' ",', lh Arfi. al1

l 
o Presidente dO ConsG- lllitecUtl1'o que exercer' cargo em oG- t!) cotlEtrl1cAt\ ê tn~h'M.!if') dp ho-

o;. ~ ~'C ,ar. I) SUper ar do TUrIsmo gerá. O J;'l'rew mUsfto. ' Mt'1 e OUtrn.1 Mtn.bfo.lrchl"r>nto,·.; turf" .. 
Viagens e das em- .~- e 'dt:.i1te d :r.8.!tA-...... ""f rt... f1e.t\!. f Ir tr1 organi~açôc.8 ded1c·~ ::as - à Sa' - O ... u.n.. e o v r.e-.r-,f'ool.: ~atdgra.ro 1lniC() Enquanto ilão '! a. S'e1"p1'I-l f\(~rY"'NJ'r" n~ AO 1)", ~ 
1 dú t'rl e:rtte. de um de seuS me!i1bros, eteito 1ar oTganlzado pot" lei o qusdro de ~r- mO" ~ fI" .m~,A~, p l"~n1(l.-rfld·.-...;:;, 
ql"ue s ti~f do . tu~~o, ~~e ~Dlu!·hhElnte pela maioria de .seus lla- Vidorts do D3RA'I"qLR, Cft.beri .. seu "'u,·t]f'nt.f'! eonN's-~n:,o <,,.feorl~ 'Ptl'I' viA 

sa , .çam .. oOl! ~ e. l'iY.l í>Ddelldo s&' reelelto. Pt<aidente. llIoc1lant. ~ tio de e""oo,.,.,.,,oIa l)\Íbl1.... por eu_ ... ~ ... 
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~ 20 Os, rec:.;~tô S!1u3J do F;;;!"' .. :o: P::;.n'.l~ralo, Cl:CO ! .... ~;"",L!'n ... :3 fi- tP::S.1S de illsta:ação e :uncianamento 
'I'.;rlst:co Na;;:L La, d;;duzir ..'Je-J,v alo:: 'n~lCeJ(;1 p..,,.' c_nca ~0 1- .;.ndo Ti.l1'is· . c!) IBRATUR. 
~5%. 110' nÜx:nl0. p?ra cU':'íteio da t.:co NaC;~nflL ::,(útUl.l! t,.._~h'l,t:.d.!'á, a~' Art. 24: E'ita Lei e~J:'a em vigor 
e.dm..n~traç8.0 do IBRA'IUR e dos feta. vU lnd:r( ,amei)',",. U f':..tr,-~núnl;) nl, d~:,:t d.? sua p~bl;C,l ,ão, ::evogadas 
cOlwênlO'; e ccnl1o..GS a que se ref..:re Tunstieo Nm:.~:HL, 1.c .. mdo s,ubordi- as di~pJs:<;Õ?S em COl1tl:\.rio. 

Justificação 

A emenda é, sobretúdo, de redação 
visanó'o a exprimir com mais pre"C:~ 
são- us objetivas do projeto. 

C art. 17. . n~a à O::':,selv",.,c;a, p2 •• 1.,; at.::·orldades 
Art. I\}. O Fundo TUrístlCJ N"c.o- f~'dera-i~, e.::,tr.du::Li:> e 11lua:Cjpais e pe 

D".'tl será. CJr. tltuidn de: lal> emprê~a.s ou en::.Q;1d:;.s 1~nancia.-
(l) rec2it:::. da Taxa de Turismo, a àl)~, de~ proje!(,s de Dhr a,s, padrões de 

Parecere:; ns. 924 e 935, 
de 1964 

Afora a mOdifie.ação ela rec..a( ~.::>, e1a, 
suprime de texto do art'igo as palavras 

! "industriais, comerciais e agríCOlas", 
I pelas 1'3.ZÕeS qutt:,..são aduzidare; na jus~ 
: tificação da emênda 09 4-CPE. 

Qt1e se fELfere o al"';:ga 22;. I ~.etviço, e outJ.'a~ .no:·ml~ ,estabeleCi· 
b\ do' a ç õ es orçamentár:a,3 da I él.t~.s pc.o lBRATUR, lflC"USlve a:-- con-I 

t,"n:ão: ! cementes à pr3teçã0 paisagística, à 
c) it:ros b~ncári"s de dcpóSiws do I u:·bal1i2:!u;ão e às ed:fic.açõ('s. 

I E~ENDA N° 2 - (CPE) :-.p 93-1, DE lD64 

Da L'om ... ssão de Projetos do! 
Ft-ndo' . Art, 23 Na cO':lce.'ósão de auxmos 

cf.) férvkos de iuros e a..'11ortbaçõ::-s I ou financ~amen~Os, p:r ptlrte io 
do.:; empl'ésb.mos e financiament.ls I~,~ATUR ~ .de e'ta.be;ecime~tos ofi
r:~(tlizados pelo IBHATUR, bem come Cl~l!S d::! crE~ilto, sel'a concEdIda pre
dividendcs e b~n!f~cações de açõç<: e 1 ft·t'ênc:l1 aos cmp!'eendiment~& apro
juri)S de debêntur!'s: . I vedes p~lC? IBRATUR. e locat.za~cs 

el renda. decorrente da venda de ?"l:t r .... IUl1lClp·Oc: 011::1e eXlsta.!1l lsençoes 
artigos turi'tico:!. especialmente pro- f:scais oil outras "facil:da.des gover· 
dut.os de artesanato, realizada direta- n<1mentais de e.~tírnt::'o a.,J tu:-ismo, 
ment.e ou per c011ta do IBR·ATU'1, Al'''. 24 O Q!"ÇGmento da' União 
em lecais de inte:-êsse turístiCJ; consignará, al1tlnlmpl1te, RS veroas 

fi renda de concessões feitas/pelo ne.eeS:átias aO funct:na.mento do 
IBRA'TUR, b~m c:)mo dos arrenda- lEiRA'T'UR. as quais serãn postas à 
mentos ou da explor"ção direta de SUol disposiç5.o fi. l'ec:JJhidas ao Banco 
e1itabelecimentc<; ti c;erviços turí::t 105 do Bra~il, em dua-5 presta~ôes semeS· 
de ,ua pl'cpricdade: tr:~Ls, :lo 30 de abril e a 31 de outu-

q) doações, legac!os e· outras l'en· bro. 
da~ e\'eniuais. Art. 25 A emp;'{~::I s:ob contrõl(> de 

Art. 20 E' criad~ a Taxa de Tu- capitais e.strangek:s não será conce.-. 
r:.smo, que Incidin't: dida aualquer emécie de !v~s:.stência 

a) sõbt'e as pa,<"SflgeIls nas emprê- fir .. ~n:e:ira' pelo IBRATUR. 
~L<; aéreas, rodoviá~'ias, ferroviária.~ e Art, 2ô DQ l'e:,llôl'io aD'.laí do 
n1'arítirnas. em tôjas as linhas inte· T13R.ATUR constal'flo, obrigatôriamen ... 
re,~ta.duajs, à ra7ão de 2% (dois po-r te, denJOnstrnção est.atfstica do mo· 

- cento) c-õbre (l resuectivo va!'C·r: .! vimento turístico C'xtern-o e interno 
b) só"'Jre os bPh~tes de lo~erj?, a I e I balanço econõmico das atividades 

r~~zã[} dt' 2';', (doi.., por cento) Eób:'c I ttu'f.sticas, espec~!'l.Jm('nte Quanto aas 
o re~pf'ctivo preço: '1eu"- efeitos SÕbl'€" o balanço int.erna.-

c) sõbre o m"ntante dos pl'êm:cs 0i(ll1al de pa"'anlêntcs. 
P3..'~O" em to·jos o~ t:pos de au;,'Ot"''i .Mt, 27 O Co~selho Superior do 
ex'''tentps nf'S r.inójromos do Pais, à T·m'ismo t('uni.t-~e· á. obrigatórillmen
rà·'.'i o df' 5% (rincn P"r cento), a S?p te. pzIü menos uma vez por mês e 
Tém 1'.:"g-os I)~:os g:'H!hadores. n1\l<c df's~ f.:?~hpre que convccado prl0 ::tell pre' 
cent·"'à'\'i d:ts quant!as pOl" ê~(':::; pe:'-I ~:·d.f'nte ou a l'e\lu~l'imento de um 
c~~l:fdas: tê-rço de seus. membrJS, 

d) à n:zfio de '10% (dez p:Jr cen I Art, 28 FiCa extinta a Divisão de 
tO). sÔbre o montante do valor ccn- Turismo e certames do Ministério da 
t:"a~ual dcs ~li..,?;uere.5 de "::tancLs'· e Indústria e do comércio, cujo aoorvO, 
quaIsquer outrO":, e:sp-aços estabeleCI· dOé:ume-ntoção. material permanente, 
d~)<; entre JS organizadores de exposi- nr~.s~Hl, dotações Ol"çEnrentárias e atri· 
çôec

• feiras e certames, nacionais c·u burçõe~, constant(,,5 do Decret()-Lel. 
intel nac:onajs ou comercial, e os ex- 'J4 :163, de 24.4,1934. do pecreto~Lei 
pü:'itCl'e.'i, anunc:ante.::; ou explO1'ftdo- 9·.B:SO. ele 16.9.194B. e do Decreto 
res de serviço no rt'cinto d.-:s me;IllO.s 21 980, de 25,10.1946, passam ao ... 
ce>!'tames: TB~~ATUR, na data. em que êste .se 

e) à ra"ãa de 10% (dez pOr c,:n, instalar" 
tO) . .<:.ôbre o preço dos bilhetes de in- l!~rt. 29 O IBRATUR de1'e!'â ~p 
gre.s.,o . nas exposições, feiras e certa.. ope"'ar, em tudo quanto lhe fõr pos
me-s, nac;onnJs ou internacionai.'5, de sfvúl, COm o GrulJO Brasflei.-TO df' TU
ns/ureza industr'a! ou comerciul: l~qlO, f:liado à >\SS/"tr!a<,ão Int!'-roala~ 

PC1.ráoTafo único. O I'eC1)lhimen~ "\.f'"..'ltsr de 'T"lriom·o, c"m sede em 
da ra;a de TUl'lsmo ~erá feit{l dentro Bn:,xelas ·(Bélgic9.). constitu!do de 
de !-ietenta h\.Jr'8'5 após a sua cobnm- '1}~lnbr~l do P':Jrl:'lll1°:to Na.c!o,n~ e 
ça, na C'cnta esp(>C!al do Banco do [f'mdo ;')eln Rf>·~OlUCIO lrI'gls.at1v,a 
Brasil denonr:na.d.a Fundo T.urfstico '19 tl3, rlE' 9.5 W57 .' 
Nacional Art. 30 O TBRA'l'lJR podera man
.. ~rt: 210 1 gulameoto da pre.sen~e fe:~ con~ênil('s cn~,.a~ p-01ic iá: .civis, 
LeI fIxará. os pra?os e as modalida- 'UI1~ta.re~,. ou rOdOVJarl~S, fede.alS ou 
tIe.5 do recolhimento da Taxa dt' TU' "~t:l-dual.s. parll a. cr!:a{'~o e manuten~ 
r!smo, cons·"a .'}' ~ suas diversas· lhci- C"Hl: d~ ]}e"..<:.oal esnf'Clallzado, que terâ 
dências bem com a disciplina o "0::"11'., f 1nalldadp n1'e.~tar auxOi", e 0'1'1· 
eontrõl~ 'f' o mai~ QUe interessár ã pnt.ücZí:'1 aos furlst,a.s, nacional<: e eS
SUl'!, arreçadacão, f.ra!lQ."e:rO>i, no~ nOTto<:'. aeiOtlonos, es~ 

~ ·19 A.s infrações verificadas no ~ra~!f<:'. e. estações roo0viá"r!a.s e fer
rerolhimento. dl'! 'l\1X1 de- Turismo Ee.. ro .... :.,.rIa.!';. 
rão passíveis de multa., que p .... derá A::t. 31 Os· estabelecimentos e ser .. 
ser de va1ot' utf. clnauenta por cento vicoS de turism-r., ommdo diretamente 
dn'i rru:mtia.!: .c::onl'gada"- ou não D8l!8" ~XJ)10radas pelo TBRATUR, gozarão 
no'; Ol"f!Z{'I.<: estjull'Rdos. a ~er aplIca-- df' 1~",enç5.o dos. lmpn."fx'l!=i federais. ex· 
d.f' nC'la atltorlda.-i!> ('ompefpnte p n!)S reto de concc.rs:ã:- eE'Dccial. em cada. 
t-€Ti1 '0'5 r".T3be!erido"i no decreto re· esse, 
g'.,lnmf'nt:.u, Plt-rágrafo único. GC'7arão de tsen· 

Executivo, ao Proj! 'o de Lei da I Supl':ma-.'õe o ~ 21:>, pa.ssando a I'er 
Câmara nu mero 1:19. de 1964, que t pará.,,<YJ.'a.fo único o atual § 19, com a 
insWui o salário-C'lucar;ão. Isegu:nte l'e-aação: 

Relat.or: Sr·, MeIl1 de Sá. Pal'âgraJo único. Os recurso3 à'e 
...•. '.' que trata a letra a) serão aplicad-os 

O obJêtl".'o üü ProJ.eto de LeI nume- nos E';m.d-~.s e no Distrito Federal, de 
ro 139-64 é dC3 m!llS .iI.1~OS e ,.corres- MÔl'do com planos estai;\elecidos pe
pond2 a uma jas maIS C}U.!._J;:OciaS los respectivos Con.selhos Estaduais de 
mCê.:i51dades do Bras 1, ble V1S9,. a, Educação ou or~de êstas não existi
med:'3.nte a institui<;to do salá!1rJ· rem pelo~ resPectiv.os Governos fixan
educaçftO. anga ria. ,;: -::" ,;u~s' ~11· do anualmente, os percentagens a se
ci'~ ,~""J. que o.:; E"tadcs possam rem aplica4'as em custe:o do ensino 
amp:iar a camr·:mIL do ensino I e em construçõe5 e equipamento d·e 
elemt:' 3.r no P::ís. \salas de a·ulas. Em relaçao aos Tern-

tórios e coos recursos previstos na le-
As CflraGterística.'5 dei conhec ". c nos E2tados e no Distrito Federal, de 

nos de:xa~n em poz:;::' -, \"erg_onh~à Educação fixar os pJanos e a di..~tri
D?O sQ~11e. ~ peral:te as naçoe:, .J.€- bUiC;ão de percentagens a que se re
$"_···'·-··das da. EUl"cpa, mas l~ual •. fere êste parâgrafo, 
mente em confronto cem as ylzmhJ.s, 
W:. ··_::lli:as do P~'atCl, i Justificação 

L _ Ila por t da população. ,' .. 2!l'",do ~rt, 4° (~ta.belec:e qu~, nos 
br:lSilei:·a, ma,lor de 15 a.nos são de I tres p~~me.~Os all1;, de vr.g~ncIEl. d·a. 

lf b"t ., 4~ OI das crianças rntl'e J Lei, 68,0 50 % e 40 10 respectivamente 

7
ano 1~ ... 0:" d~ 'Idade não en_..ln~ram. dos. !:e.cyl:wS do Sltlári.o-educação serão 

e . anos . '.,,' ~;,. obng'atonamente aplicados em cons-
esc:)!a· _ professor e;; ~a1 a o c ___ ._JiJ truções e equipamentos dê .salas de 
wür:.irjo. j Bule. 

Ora, o investimento (m educaç~o ,ê Nã.1 parece rezoável, nen;t conveni-
hoje cc.l1siderado. nniHrs<ll e unal1l- en~e, fn~r~t.a.nto, qu1e a lei fIxe de ma~ 
memenLe. pelü:; €c:::~'l..'TI:~~J.s, como nZll'a rlglda e, un,fonne em ~todo o 
fundamenta.l ao pro n - ._ desenvo;- p.aIs. as perce~hagens que scrao lu!"~ 
vimento. Tão sabidog e repe:i:ios ços~men!e,.. apIlCad.as em custelo e em 
êstes conceitos que dispensam :c:te- con .. truço€.::t, e eqUlpament9S ~de Balas .. 
ra ão e coment.ários. O importante é . As ne-cessid,ades d~ expa·n.s:~o d.o e-ll-

ç B'·1 finalmente tom!'.mos .sm() elementár vanam sensIvelmente 
que, .~o ,. raSI, . .. '. _ de um. para outro Estado e de um 
consclencla do pl0blema .e do _ .. 1 __ , para outl'O ano 
rativ~ de ,sua eq,üaçâ(). :f\-1a.1S; tomamos Em muitos ~tados, possh'e!mente. a 
consCIênCIa de 9-ue cumpre ao ~tado problema mais mgente será o de am
enfrentá-l~,· pOL.'3' a.o Esta~? _e 1~: pUor O ensino mediante a cOl1tn!taçfio 
cabe, precIpuamente" L ,sao _. de maior número a""e professôres. Em 
realizar ê.ste 1nvest~men· . l:lvest.l outros. a questão maIs imPOl'taDte. es-· 
menta, repetimos, e nno despesa, c. o tará no' aperfeiçoomentn das me~tra.s 
foi conceituado. municipais, careced·ora.s de cur.sos m-

d ~I t· c:o""'orada tensivos para darem melhor o,3"en!-
A Expos:ção e l"?!" mostra, penho a eficiência à sua m..:ssão, 

no Ministério da EQn~~-. 'd do Em princípio aliás, melhor serú U~ 
com Ck3.l'eZR, o n:-ecRl1ismo 1 ~ bom ensino em más salas de aula do 
pelo projeto e '"S calculo..~ em ,qu~ _se que wn péssimo ensino em salas boru, 
baseia. para fixar a ~~v:.t contl'lbu~çao ou nOVas. 
sôb!'e as fôlh-a6 ~a' -'r:.:.s das emR.r~a.s Aliás, na. Exposição .de Motive;;, com 
vinculeilas ao s5stelna de Prevdlenc,a. que o Senhor Ministro da Ed-ucaçãc 

A matéria tem~' 1 ;:amente fundamentou o proJeto vê-se 'qae n,(l 
versada ala imprensa ,e no PQl'la~en~o, câlculo feito pelos técnicos pata ~t1~ 
não havendo q ,n .• Ignore ~s fm3.;J.- mar o custo do ensino primário ofI. 
dades e o processo :ma.glllado no eial, as despesas com a remuneração 
texto de lei }ra, lob a apreciação do do professor correspondtem a 70% de 
Senado. Basta. acentuar, pa.r~ i'l'~c;;l'ltotal, sendo. apenas 10% reservados 
recer sua magnitude, que o ;JÚVC.l.'TI.O para a. rub'l'lca ·'prédio e e~ulpamen
estima. eUl f,0 bilhões a. pOOl::ihel to", 13% para livros e material esCQ
arrf'c::td:lc3.o do encar'!o pl'onosto. Iar.e 7~"to, para direção e supervisão, 
~tes rec.ursos. ainda se~un,d~ _ a C:ar.o fwa.. portanto que. a reumne
a.ve,liação do Mi..n.lsté::lo, perm1t t1"3;0 raçao dos' mestres, a.bsorve mais 2/3 
custear .;.nsino "pl"imário para m~s do cr~sto total e ~o - .note~se -
1 500 000. crianças eleycndo de S() ,Q, atr.1l:-umdo ao profwor pnmár;o um 

• ;!,t'~:l" " t:.e o n~" - delas, ntre pagamento cor~e.?pond'ente a um e 
~r~ -1; n'a;os, qtl~ po::so::arão a l' mel<;, saJário-mlll!mO E' 8R.b'dri OlH', 

e . ,_~ tar na. Imensa maiorla das cCmU1l3S bra-
tnstrução 1 :nen~ . sHe:ras. ~<; profe.ssôras mllnic:p1.''i pf1-

Não há portanto, corno deixar ge . cebem sequer a metad'e de um salá
e.nlaudir ·e recc.m"'T"'d<!.r a a-provaç-a.O Tio-minImo. Dai decone a má qua1i~ 
do projeto, Q que, entre' . lI) apl'~en... OO,de e ineficiência_ d<? ensin.o elemen
tamos as segubltes erof'ndas, c).n1 o tar no país, ~OnstltUlDdo O prcblf'1Ul 
bjetl"m de aprlmorã.-1o: da remuneraçao e do :l,"-orfpl('O'1n1P;j-

o to do magistrado n problema número 
EME!\1DA N° 1 - (OPE) Um da. instru~f!.o. No interior, Pt ques~ 

A Art 10 Dê-·se e. segulnte rooa'çáo tão das zalas de .aulas é nt:mdic1a. Pfi-

~ 2° A Ta;.c.n de, Turismo, n. Que o§o' do Impôsto do Sêl0. duronte o 
k "f'ferf' o artif'"o anterIor, sômente nra,m de dez. nnru:, a cont>8,r qa da·t.!\ 
co·-:t'('!uá (\. tf1!' vi<rência, par.a efeitor dp~tfl Lt)1. os. atos (!I cont-rato~ de 
dp '~;re('ar:'l'lcão, dE'poIs de pttblicp:d·o ('on~titui~M de .emprp~R.s destin~dp,s 
o clrdpb dE' re'!ulurrent.ação de .que ~ ('.onstruçl0 ou e}~lorBeão dp ho
trnt'l ês-te artigo_ tél.!'l:~ ou outr_05 e..<;.t:lbf'leeime-nto.o:: d.e 

I\l·t. 22 :vI:ediant(' decreb"'! do pre· turl..!;.D1o. cUjos pr-ofr..to.o:: t.enham sido 
!;idl'~tp ri'l RepúbHcR, e por iniciativa - apr<lvadoo 'P.elo reli' A.TUR., _ 

o tiO'o' bora preca.rlà.mente de diversas ma~ 
ao ar Q '. ,neir·as, inclus!ve por a,luguel, pDr em-

Art. 1°, E' in.stituido o salá-np·edu- préstjmo gratuíto'.p·nr doacão· 0'\ me
caoção, devido-peta.s emprêsas Vlncula.~ diante construção provisórIa ou defi~ 
dos à Previdência. so-clal, representado nltiva. pelos pais dos alunos 011 por 
pela importância e01"1"f:Epcmdente ao aJgunl" fazendeiro ou propriet.árb r!co 
etwto do ensino primário dos filhOS da zona. 

do JHR >\ TUR, inclUlr-se ão .no patr!~ k:'t, 3·~ No nr~:?o rifO cento e vin
mÔ"!11o Turístico Nacional exclu~ivfl' t.e ~liàs da publicarão desta Lei. -o 
mf'·~~p para. efeitõ do estabelecIdo JlO Poel~r. E:~ecutivo expedirá. o seu r-e-
pa"!"h':';r3fo único dês-r;e artip:'o, as es· ·.s:nln·mê!l1:n-, . 
tarõe~ hidromlnerai~, term:d.!'l ou C]i. Alt . ......3.'3 E' ri p."'der Exeeutlvo eu· 
mMlc.as, pra.ias, cldades e. locais de t.orbMo a. abrir' o êrédito e~ecial de 
~alj)1" palsaglstlco e outroo que a.pt'e:-- ~i~nt-os mnhõe.~ de cru~tr01J J).9M 
.nt~ 1nterêsse tU1'istico. atendeo, no corrente exercício, li! de6 .. 

\(1'\:'1 
'//"" ( .. , ·"(I'r( .. '.· .. · 

dos seus ernpl'e.ga(l\1<:; em ·idade de es- 'Convém re&.altar que a parte fln:ll 
eolarlza.ção obrigatória ,e destInado B. do § 29 do art. 40 do projeto adota. 
strplement.nT as .:1estpesas púbJic9.a com critério· diferente do estipulado na 
a educaç~. primeira, a,.() declarar qUe "nos anoa 
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seguintes isto é, depois dos 3 primei
ros) a. percentagem Atribuida a. cons~ 
trução e equipamento será fixada uelo 
Conselho FMel'a,l de Educação. 

:tste critério muito ma.is l6gico, ins
pirou o nOva redação que se propõe, 
na emenda à disposição. O CFE 'fi
xará a percentagem a respeito do FUn
do Nacional do _J:mSino Primário, en~ 
qllil.nto os Conse1hos Estaduais ou os 
Governos-dOS Estado.s a fixarão quan
to ao Fundo Estadual do Ensin<l Pri
már:o, Assegure, ... se, assim, a flexibi .. 
lidade conven!ente à boa administra
Ção e se confere a órgã.o,s plenamen .. 
te capac:tados e conllecedores das ne
cessidades e circunstâncias do er..sioo 
8; competência para cada ano. traçar 
a melhor distribuição dos recursos. 

EMENDA No 3- (CPE) 

AO art. 69 e 'stU parágrafo único 
Sup'·imam-se. 

Justificação 
O artIgo 69 isenta do recoUi:mento 

do '·salârio .. educaçâo" elS en1prêsas 
qua fizerem entrege de importâncIa. 
equivalente à COIltribuiçã-O por elas 
Qevidas a fundação educMJOnal, sem 
fins lucl'aftivoo, que tenha por objeti
Vo a construçã<l de prédios escolares 
desünados ao ensino primário a se
rem d<lnd" ... ao Estado ou Munlcip1o. 

O preceito é mais inconveniente 
que o do § ,29 do art. 49, cuja. modJ
l1cação foi proposta pela emenda en .. 
terior. Ai; razões expostas na. justJfi
cação desta têm plena e maio.r vali
dade para funaamentar a atual. 

Mlster se faz a.centuar, deSde logo, 
que a. instituição. do salário-educa
~ão, como ressalta da ExpOSição de 
Motivos que acompanhou o projeto 
governamental, visa pl'e<J1puomente à 
expansão dos serviços looais de en
stno primário e não é reallzáçã-a de 
um programa de corJ.Struções escola
:res. 

ora, a disposIção contIda neste ar
tigO é muitQ mais inconveniente que 
s. do § 20 do art. 4Q, porque) enquan
to nesta era. a própria lei que pre:' 
:fixava as percentagens a serem a.plt .. 
cadas, apenas nOS 3 primeh'Os an0St 
em custel0 do ensino e em constru
ções e equipamento de salas de aula, 
'3. dês te artigO 69 deixa Q questão da 
distribUIção dos recursos entregue ao 
azar, inteiramente dependente da de .. 
cisão das emprêsQs. Consoante a es
colha ou preferência desta-'3, poderão 
;restar prara as despesas de custeio 
do ensJnQ elementar 50, 20 ou zero 
por cento. E o pior é que 0'3 Oonse
lhos EStaduais de Educação, ou os 
Governos dos Estados ficarão impos
sibiUtados de estabelecer qualquer 
plano de ação, em funçã.o <los recur
SOs qUe lhes a,dvirão da nova lei. Fl· 
caro sem SG.ber que percentagem as 
emprês8:;s lhes deixarão para distrI
buir. Entl'etanto assinale-se ainda: 
uma vez, com a mai<lr ênfase, a ques
tão dá dIstribuição dos reoursos é 
rlUlda.mental para qualquer planeJa
tllen1:) série das campanha.s de aro
~lloÇâ.o do ensino, Dêste planeja
mento, quer dizer, <Ia dlstrlbu:lção 
dos recursos, é qUe trá depender o 
~xito da tinaIldade atribuf<l'a 8,0 sa
lárlo-E'ducação. 

De insistir também. com a maior 
leem~ncfa,' que, na sistemática da Lei 
ie Dir ... trizes e Bases, o ConselhO Pe_ 
:ler,J.! e 05 Conselhos 'E):taduais de 
~cl.l'cc.râo são órgãos de importâncla 
,}rim~ cial na programaçã o e efetiva.
~r o c'o ensino em to-dOS OS graus. 

A eles oobe, exp'l'es5lmente. a. 
ltr,buir;[io qUe o art. {)9 deIxa ao sa.· 
lor elas flutuações e das preferências 
l~s empresas, Reza, realmente, o 
lrt 93 daquela LeI que ê a Lei Mag
Ia cIo pno::jno 1'10 país: 

Art: 93. Os recursos a que se re· 
ere () tlrt. 169 da ConstItuição Fe .. 
eraJ serão pref-erenclalment,e apliea~ 
os na manut.ençAo e desenvolvimen
, do sistema público de ensino, de 
c6rd'o com os 1>lt1nos e.stabelecldo.~ 
elQ Conselho. Federal e pelos OOM&"' 
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lhos 'EStaduais de Educ~,ão, de r.orte· 
que se asSegulem: (etc.). 

Nào é. pois, admissivel qu.e .e. nO!ma 
contida. no artigo 69 do proJeto UlU ~ 
til1ze e torn~ inviável, em boa. pa.rte, 
a. diretriz fixado. na Lei de Btt::.es da 
Educação. Aos -ConselhOS é que cabe 
e deve ~abet a corrtpetência <1'a dis
tribuição dos recursos; nenhum ór
gão mais capacitado, -pela sua,. con."
tituição, qUe eles, quer no âmJ:t1to fe-
d'eral, quer no dos EStad.os. , 

AF. fundo1ções, a que se. refere o ar
tigo 6~, nplicaüas exclUSiVamente .1.1 
construção de prédios e 5ala-g de ~ula, 
logicamente tem de ficaI' subordma. 
dos à orientaç.ão adotada p~l.os Con
selhos. ~tes têm, nec,es.sàTinment.e. 
uma. visão global do problema do en
sino devem prover a. tôdas as suas 
neeé:::.sidadeQ e carências. As funda.
ções ao contrário, consoante o ard
"'0 ~uidam apelias e tão oomente de 
Un; dos aspectos, de uma das carên
cias: _ o de ncYas cons?"uçõe~. E',;t:l 
pocte ser de imP9rtânc1a ma~or ou 
menor pOde ocupar gTaus diversos 
na hiêrarqw.a das necessidades. E 
estas V9)Oio.m. obvi~nte, 'Slegundo 
o~ Estados conforme os planOE, ie 
acOrdo com. l1S cirounstânCias e o 
momento. Para. o Objetivo do p!'o
jeto: - fi. expansão dos serviços lo
cais do ensino primário - a. cons
trução de n<lyas salas pode não ser 
a falta mais premente e urgente. 

E' ete entender-se, finalmente, qUt" 
onde eXIstirem as fundaç6e3 de que 
trata o artigo, traba,1hem estas h,ar
mônicamente com 05 Con.sellho~ e OS 
Governos aOS· EStados. A malS co
nhecida, no paiS, é, .sem dú"i1a, a 
que se instituiu na Guanaba:ra. Ora, 
esta- é, inegàvehnertte, de origem e 
c1.~nho of.cial, opera em plena con
-cordância C0111 o Govêrno daquele Es
tacto. Sendo assim, havendo 11 hat
mania ou a conjugação entre it Fun
dal(ão e o Govêrno, nenhum P'CYlgu 
poa.~ ela temer de orientação e do 
plano por êste ou pelo Conselho Es .. 
tadúal de Edúoo.çáo, esposado. On~e. 
porém, tal harmonia. OU C-Onjugaçao 
não existir, mais impera~ivo s; m,o~
tra' a supressão do artigo 6·, pOl:S, 
caso contrário, p:J-de.riolmos ficar s'-:
jeitos. num EStado, a uma compet~
ção ou luta mais oU menos ext~n:;l;_ 
va entre.a FUndação ti O GOvenm, 
ná captaçã:..; (,~s contribuh;~g. ~ta
tuidas nesta lei. seria. a ()t1~;S..1':'.3-
ç§.o de um pandemônio, com J?l'CjuI .. 
zOs incalculáve:s à programaçao da 
expansão do ensino. 

Em resumo: da supressão do artigo, 
nenhum dano ou inconveniente pode 
logicamente, ad'Vir; da. sua manut~n
ção, entret>anto, o menor dos m~l€os 
certamente previsível está em fIca. 
rem os órgãos responsáveis pe10 e-~ .. 
slno sem possibilidade de dlstribulr 
Os recursos criadOS na let, de roanei .. 
re. a. atender, planejadamente, ..os 
necessIdades do ensino, porque ""'!j 

recursos poo:"11 Ser destinados em 
percentagens variáveis e 1mprev1&j
veis, à construção de nOVOS prédios, 
ao azar das decisões descoordenadlLS 
e arbitrárias das empresa.s. 

EMENDA N' 4 _ (Cl?1ll 

Ao art 19 e elO art. 59, letra "â.": 
Supr1màm ... se as palaVTB.S, "'lndUS

trta:s, comerciais e agrícola,;". 

Justificação 

Mediante este. emenda cuida-se de 
estencter a tôdas as emprf;as- "'vln
eU:J.c\.3< à. Previdência Soei!.'.'." _ e 
não sbmente às industriais, C(}tr'· 
dais e a~dMla.s _ a ob!'igação de 
recolher 8. contribuição cr1a.da na lei. 

Dir-se-á que o texto do projeto taz 
referência expre~sa. unicamente àque
tas três categorias de emprêsas. em 
virtude de disposto no art. 168, item 
m. ~te preceito, em verdade, cr10u 
a obrigação . para estas emprêsas. 
quando empregarem mais de 100 pes .. 
10M, de manteTem ensino prlmâr1o. 
f!TMtrilo para ,eus ..rvtd<>res e .... -

pectivos filhOS, e, em geral, no !t~m r nen~te IUL tor da com1s.sã.? de Edu
IV, a. de "min:strar, em cooperaçao, caçllo e Cultura, Sena<h)L ~"v!em de 
t1prendizagem aos sem trabalhadQ!·p.<J Sá. que lhe ofereceu, 4_ emen. ... as .. 
menores pela forma que a lei esta~ Quanto. ~s ~.Sposlçoe~ qUe ImpU. 
belecer": c,a~ matena. fmanceira, im~orta ~a. 

O projeto, ~orén1, .0.0 i~.:::ti:u:.r o h~nâlr q~e .,elas Co~ubstanc~am, me .. 
"salário .. e-ducaçrlO", nao l1mitou e dldas obJetivas,. sér.as, eqUlli~r<làus, 
contr:buição às ellprêséls com mai" seguramente defmfdas,. bem .dIferefi:
de 100 pessoas .. Ampliou-a a tóda"j tos de alguns planos flDanceuo,s m!_ 
Rllo que, s.endo inttustriais, ccmerc1altl rabolantes, cCm ~etas, carG.,cterlzadOS. 
e' ~irjcola.s estej.am v:nculado.s ti pela. lrrespon.sablh~ade de seus pro. 
previdência' Social. gramas, quando naO destinadOS, < C;l.-

Ele assim procedeu, sem l!1d.dir em m{n~samente) para os focos da ~ u.)-
moonstitucionalidade. j u st I f 1 C a a veraRa. , 

e d proposta na ampl:açãQ que Estamos COn~HI.?te:s em que, ao 19.~ 
em na, dn d'Cssas p:'ovidenc.as de ordem ad. 
!a:l. " t' tê' d d~ A obrigação existente na Consti- mlll~stl'e. lva e, ~Ul~a, as ~e J (.s 
I ,~ - c1·, em impnnol·b~l1ta a de natureza. fmancerra contIdas no 
...u~ça<l nao ex u n' Vc>.:l" j t ,.- t r criação, em lei, de um ônus ou contri- pro e. o conCOl reI.ao para, encur a e 
buiç.ão, destinado à ampl:ação do en. eS,tre1t-ar o camn~h~ pe.o qual, em 
sm-o primário, a cargo de tôdas as em. n,umero sempre ~lescente, v~m tran4 
prêsas, de qualquer ca.ie2:oria e com sü~ndo> ~no opos ano, mllha;res e 
qualquer número de emp:-é'gados, vin- ate mIlhoes de a_dultos ~ cnanças 
culad'a-s ao sistema de previdência So- s.nalí.ab~oos, em todo BrasIl. 
c1a1. RelatIya~ente às emepdas da d01l" 

Sala. das Comissões, 19 de setem- ta COffiIssao de Educaçao e Cultur~, 
bro de' 1964. _ Joáo AgripinO, pl'e- cab-e ressaltal' que a_de n9 1. obletl-
sldente. _ Mem de Sá, Relaoor. va ?ar melhor rectaça'Ü ao, art. 1 do 
Aurélio' V:anna. pr<l~eto, e ~u_e o faz, pr~cI5ando c~m 

Da comissão de Finanças, só
bre o Projeto de Lei da Câmara 
nO 139, de 1964. 

malS exatldao Seus objetivos, alem 
qe suprimir do texto do dispositvo 
as palaVl'llS ';tndustriais, comerciaiS ti 
agrícolas", para o fim de nplicaJ in. 
distintamente a tôdas as emprêsa&. 

A emenda n!,} 2 visa a suprimir 6 
Relàtor: Sr. Eur;co Rezendr. forma l'ig:da c{Jntida no § 2 do 'lrt .. 
ElabOrado pOl' uma. equipe de tÇc- 45' do projeto, ao determinar, de ma_ 

nic<ls do mais alt<-- gabarito do Mi- neira un;forme e infIexfvel, que as 
nistérlo da Educaç~;) e Cultura. sob percentagens .deverão ser t'orçosamf.n_ 
a supervisã-o d-o Diretar do lnst.tut(. te Aplicadas em custeio, em com
de Estudos pedagógicos (lNEPI, o tl'uções e equipnmentos de salas de 
presente projeto, que inst:tui o sala- aula. 
rio~educação, foi encamíuf '0 ao De fato, são as mais variadas as 
exame do congrestQ, pe~o Poder Ese~ necessidades de expansã<l do ens:r..o 
cutivo, com longa e circunstanciada pr .. márfo. não se recomendando que 
ExPOSiÇão de Motivos do Titular da.. .sejam fix:ldas normas rígidas pa.ra 
quela Pasta. todo o país. 

A proposição l'eve::.te..se de inegável A emenda nO '3 manda suprimIr o 
significação para, OS nOvos dest~nv'5 a.l't. 6Q e seu parágrafo único, que, 
da. cultura €o da mstrução em nossa. como se sabe, isentam do recolhi
Páttia, representan-do luesmo. a nos· menta do "salári04educação" aS em_ 
so ver, o mais importante instrumen.. prêsa~ que fizerem entrega de im'" 
to legal d€o ensino, desde a vigêncJl). portnnc.a equh'uJente à contribuição 
da Ui nO 2.024, de 1963, que ve o por elas d'ev:da.s a fundações educa
traçar as diretrizes e bases da ed1.l- c:onais f:em fins Iijcrativoo destinados 
cação nacional. ao ensino primário por d()ação ao 

Disposta. a pôr um paradeiro ao Estado ou Municípios. 
descalabro administrat:.vo, técnico e A medida tol considerada altampn
financeiro que grassava naquela Se. te Inconveniente·por aquêle órgão téc .. 
crets.'L'Iã. de Estado, nos tempos om1- nico, por deixar a questão da diSt!'l_ 
nosOg que precederam à Rev<l'ução Lmção dos recursos entregues ao 
vito~tosa de 31 de març<l, a nov1. az.ar, inteiramente dependente da. 
orientação que está sendo impress') decisão das emprêsas. 
nos setor~s da cultura e da instruo 
çãO' pelo Ministério da Educação nO$ A emenda n? 4, suprimindo as eX4 
permi.te confiar na execuç!io Plf'n1 pressões •. industriais. comerciais, e 
da obra de recuperação do e-ns(n<l agricclas" do texto do a.rt. 50 () faz 
de grau elementar a que e5~á empe- pelos motivos que ditaram a supres
nh@.do o atual G<lvêrno. são dessas pa19vrfls do art. 1-°, acima 

COnstitui nativo de alento para to. referido. " 
dos nós sabermos que o ensino pri. A Comissão de Finanças manires
mário do Brosil .irá contar com uma te...se pela aprovação do projeto e das 
substanciosa. tonte de arrecadaçã<l emendas mencl<lnadas, entendo que 
para os seus inúmeros encargos ca.l.. as medidas propostas, quer na propo .. 
culando-se .que o Govêrno contará sição, quer nas modificações que lhe 
com aproximadamente 50 bilhões de f(lra~ intr?dUzidas, consultam aos 
cruzeiros da arreCadação das contri. sup~rlores mtel'êsses dC! ensino prJ... 
bulções compulsórias sôbre as fôlhl1'l mano, e consubstanclem sábIas.e 
salariaIs das emprês9S vinculadas ao I J)Qtt~na.s providências de ordem {t .. 
sistema, prev denciário. I nance,lra, capa.zes de oontrlbulrem de 

Diante da grandeza e importância manel1'a decis1VQ para. a lenta, ma! 
do empreendiment<l do vulto dos re. segura recuperação da indúst.ria ele
curSOs prevJstcs, do' mecanismo e do n'f'ntpr em nosso. 'Pais. 
processo 1deados para atingirem tão I saJa das ComISSÕes, e~ 2 d~ se .. 
altas finalidades no cam.po da tw.-I tembTO de 1964. :- Damel KrtegeT. 
trução prlmãria, estamos certos de Presidente - EU1:CO Rezende: ReJa.
que a tutura leI constituirá uma das tor.- Sigefreão Pacheco - Vlctorfno 
maIores conquistas em pról da re- Frelr~ - Pessoa de Queiroz - Mem 
cuperação efetiva do ensino elem€'n- de Sa - Bezerra Neto. COm a con
tar em nossa terra, ensino êste, de.s clu"lio - Mene2es Pimentel. 
graçadamente relegado, por tanl"" COMPARECEM MAIS OS liRS. 
anos, a plano secundário, dentro da SFNADOHES' 
quadro desordenado, cheiO de distor- . 
ções e de vícios, a que a 1ncúria, o J~é Guiomard. 
descaso e 01 desídia de maus admJnls- Pedro Carneiro. 
tradores ls.nçaram a educação e a V1ctorlno FreiIe~ 
cultura no Brasll, trAnsformadas até RUy -Carnerro. 
mesmo, há. bem I\,)Uco tempo, em Silvestre Pér1cles.. 
tatôres de agitação e subversão, Raul G1uberti. 

O projeto, oujos aspectos ".~trlta~ Miguel COuto. 
mente técnicos não nOB ca1>e, regi- Aa.rAo Ste1nbruoll. 
mentalmente, e.preciar, Já foram, Aurélio Vianna. 
!Jl8il1l!\oamenlt, estudadoo pelo em\- Armando storn. 



José ElI...... . 
P..-enpto SiíV1\ . ..:... (11). 

O SR. PRI:BIllElI'J'E, 
(Nogueira d-a. <13,me;.) ---- (Pattsa). 
Nflo há. o:OOQres Í1y;crítos. 
rU~.!I"S(! â 

óRlJEM DO DIA 

PROJEl'O DE· RESOLUÇAO 
. N' 42,. DE 1934 . 

Autànzá . o Pie/eito de P"'N 
Alegre, Rio Grande do Sul, .. wn
tl'afr ernprês"t~mo .externo cOm o 
B. I •. D. 

gM.oOO.OOO,OO, [."tá à.! ,.n; qui! 
.e3-pecijtca, tendo Perecer _ lavorá
t'el (1t~ B9!, de 1964) dá Comt;;llo 
ele Fi7ttlttCtt!. 

Em disCussão o projeto. (P~Uáa). 
Nenhllin s.,-. CenS,5)1' d'~aeja.ml(j usãr 

da ,p.alll"'Ta., dsclar-o eildc .. ;r.s.dã: â diá
ci.tr.si1o. 

1íl (} seJüinte o projdõ epl'ôVe.do. 
PROüE'I'O DE LEI DA OA.'l&ARA 

:r.;:\l 122. D1.';' 1914 

(N' 2.174":B, de 19,1~, na O<il~mj 

jêfO t tlítlrádo da Otl!t>ll <lO D4I p;;i!II 
1igurra.r na. d.o dia. 1'1 .do corrente • 

P •• ",psé ão lWm II<Gú1l1t.~ 

DlStnistii!o, em turno 2lnicor _de 
Fr()-t~to _ de pe~,.~t? J;.egi!1teH1xl 
nli 63 ds lí1S4, ôngmáno da. _ aô. 
mara' dôs DePutados (n9 i5s~Ar CU: 
11962; na c;Jdja d·e origem) I que 't!. ... 
têrmG decisao' denegatória- _ do Tnf. 
bu"a! d. é!oot3s da UnIão rCf.· 
re-nt-B ao rsgistro do contrato oe .. 
lebrado entre o Ministério da- Baú .. 
de e o Estado de santa Catari1UJ., 
paTa _desenvolvimento da campa .. 
nha de p'l'O jflatcla etmtra a vernt.f
nO:s6j tendo Pà1"ooereã fal1ortíveilJ, 
sob ns 743 e 74., d« 11lM, M •. Co
mt~Bães a. Constttufç/ló • Justir" 

_ e as Ftttu1U}as. 

Em d!&cü§.;1!ó fi pI<:ij<í!'ó. (pa_). 

N!i.o lu>\'entltr· qU8 l"l\IG o pal<>"r .. 
encerro e. diScussão." 

Em votaçãa o pr"j.t6. 
Os sr.. Senadorot qu. !) ~l'vm 

IIUIllri\m perm.rt .... _â;;~ .. W"",,,,) 
~ BprO:·1do. . 

O pjobJ.t~ IM à OO~. <18 '!!_ 
çà(I, . 

E' o segu!nt3 o projeta seI>"'" 
veda: 
~ DÉ D~ t,wcusLA.

TIVó N" 53, nm 1~ 
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.5ion~ de Té:!lica. d-e Ad,ministra.ç~o. . i) pr-c:noycr .estudos e campanha.s do exerc!c!.v profissiQnal de Técnico 
.tU't. 2'" A .a~ivlda.de profissional do em prol da rt.cionaliza.ção adminis· de Admini.Stração. 

nicipLoa em que êsses serviçJs, em
p:rêSas, autarquias ou sociedade de 
economia m.:sta tenham sede, de té~ .. 
mesa legalmente habilitaoos, em nú" 
mero suficiente para o atendim~nto 
das funções que lhes lião próprIas. 

Técnico de Aàministração será e:z,:er- trativa. do Pais. § 20 O registro a. que 53 referem 
cida, como pro!Jssão lJ.bnal ou não, Art. 8'~ Os cor.s~lhos Regiollais de êste artizo e o § 19 se:á feito gratui-
em cará.t-er privativo, mediante: Técniccs de Administração (C.R.T.A.), temente pelos C.R.T.A. 

a) p1!xeceres, relatôrlo.s, plan'OS. pra. CO'..n sed:' n2.S ca.pitais das Estados e- Art. 15. Os COllS'elhc3 Re;:ioná1s de 
jeto". arlJitrag-ens, lau-d()!':, 3_ss~ssruia no D!.Strit:> Federal, tê.-ão p;)r finRll- TécnJsos de Administraçáo apllcarão 
em Beral, chefia intermediária 'e dire.. dade: peJ.1.alidades aos intrat01'e3 dos dis .. 
ção superior; Q) dar C'xecuç.1o às diretrir.es fOl"~ positivos desta Lei, as quais poderão 

b) p.:squus. e.st:.rdc.s,. an.:!.is€', in- mu1:.:das p-eio Co.21.Selho F:de:r~l de ser' 
do!s mil cruzeiros 
v;nte mil eruzeins 
a~s infrntc:.es de 

tErpre~~çio. planeja.mentQ. im1)1z.n~.. Técnicos de AdmiDistrcçã<J; - a) multa, de 
ção, cco:dEoo.ção e cOiltl'ôle do.s pro... b) fi.:.:::1:i::·ilI', na área dJ. re~lY.!ctiV3. (cr$ 2.tro,GO) a
cessos, normas e métoó:cs de trabll.- jU1'Uidiçi?o, o -cxercicio da. pr;;f:.s.são de (Cr$ 20.C:::í},C-~)), 
lho nos crmpos da edministr.-:..ç3.o-ge- 'récnico de Administração; qualquer artlg:J; 
Il'al e da' administração especifica., 00- c) org:::.nizar e manter o registro . b) sus:pmsã~, d~ Sêis mEses a um 
mo admimstração e seleção de P=.&- de Técn.CQS de Adm~istraçã\); ano, ao p!'ofi.ssionll que demonstrar 
~ooJ., c-rga.niBaçáio e méto-dcs, o1'ça_ d) julg~ as infrações e impor, incapacidade téCIllca no exzTcício da. 
mento, a-dministração· de material, as pcna:ict"à~s rQ:~rid~s nesta. LeI; profissão, ~s€3'urandJ .. se-lhe ampla 
administra,cão finanec.lra e orçamen- I e) expe:l:r as ca::tell'l.l3 p::ofL--sio- defesa; . 
tária e r-elações públicas. nais dos Técnicos d~ Administraçiio; C) suspensão, de um a cinco anos, 

Art. 39 O exercicio da. profissão de /, elabo...-ar o se~t ngimento inter- a::> profisü'ooal Que, no âmbito de SUa 
Tecn!c) de A-dmintstraçã,o é pl'iv.J.tivo: no pam exame e aprovação pelo atulção. fôr rt-.::ponsá1lP.I.., na. parte 

a) dos Bacha.r~Js PJJl Adminlstl'~- C.F. T . .A_. . técn:oo. por falsldac.~ de dccumento 
çã<>, Pública. OU de Emprêsa. ('ljploma.. AI·t. 99 O CO.!LSE.'IJ1o Federal dz Téc- ou p()l' dulo,.' em PJ.r~cer ou outro de-
dos no Brasil, em cursos ~ul~res de nieos de Administraçã:l OOIDpor-se-á cume.nto que assinar. 
lensino superi<ll'. oficial, oficiali:::ldo Ou de bra.s!leiros natos ou naturalizados I § 19 Provada a conivén::ia dns em
reconhecido, cujo currículo seja. fixa. que setil3fo.ç.am 83 exigênclM d.esta. prêsas. entidadas, firmas individuais, 
do ~10 COnselho Federal de Educa- Lei. e t:;>rtt a segu:nte' cOllEti:uiçãot- nas infrações d'est.). Lei, praticat:ks 
ção, nC's têrmos da Lei n9 '.QU. de a) nove memllroo €fetlv~ eleltos pelas prcfissionais dela3 dependentes, 
20 de dezembro de 19til: peLos reptês2ntance.s: 40s S!nd!C8~ e serão €s..~ tam!:lém pa.s.sír-eis das mul-

b) doo dip!omadOs no extericr, Em do.s AssociaçÕES Profisi;ionais de Tec· tas prrv!stas. . 
cur.::os regulares de Administr.::.ç.ãO', niCOlS de Administração, que, po,r sua § 29 No caso de reincidência da 
IaPÓS a revalidação do dipl-oma no vez. elecier-ão. dentre 51, o seu FreoU.. mesma infração, praticada dentro do 
Ministério da Educoação e CUltura: dente; prazo de cinco anos, após a primeiro, 

C) dos (tue, embora não diploma- b). nove suplentes, eleitos junta- além da. ap1i~{) da multa em dO-
dos nos têrmos ·das aUneas. a.nt.erio!"- mente c-om os membro.s efetives. bro, ~ determinado () cancelamen-
l'es, ou d:plomados em out,ros cursos Art .. 10. A renda do C.F.T.A •• to do r-egistro pr.cfissional. 
!uper-i-ares, contem, na data da vi... constituída. de: Art. 17, Os Sindicatos e Associa
gêncla desta Lei., cinc-o anos, ou mais, a) vinte por cento (2-1)%) da renda. ,ões PrOfissionais -de Técnloos de- Ad
de atividades p:róprias <10 c.e.mpo pru- bruta dos C.R. T .A ... com exceção dlt ministração cooperarão cem o CF'I'A 
.fLssional de Técnico de Administra- legad-OS, d,)a~es ou sllbvençõ~s; para. divulgação das modernas tê<:-
ção, deflnido no art. 29• . :b) d-oaçÕE!s e legados: nicas da- Administração. no exercício 

C) . .subven~ões dos GOvernOs Fe- dà profl&ão. 
Art. 4;9 Na. adrn1nistra,;!io públiea, dnal. E3taduais e Municipais, ou de Art. 18. para promoção das me-

a.utárquica, paraestatal, de economia emprêsas e instituições pri:vn~.as; didas preparatórias neee.ssário.s à exe .. 
mis;a., inclusive b::r.nros ds que sejam d) ren-diment-O:S 'Petrimonim5j cução desta Lei, será constituída, por 
acionistas Os Governos Federal ou e) rendas eventuais. decret-O do Presidente da República, 
Estaduais, nas emprêsas E:oh inter~ Art. 11. Os C.RHT.A. lerão tons- dentro de trinta (3()) dias, umn Jun-
venção governamental' OU nS3 eonce8- tituído.s de nove membros, eleitos da ta Executiva integrada de dois (2) 
aionárlas de serviÇo públioo, é obri- m'!sma forma estabeleeida para o ór- representantes Indicados pelo Depar
gatÓTia, a part1l' da vigência desta Lei, gão federal. tam-ento Adm1.nistrativo do ServIço 
a apresentação· de diploma de Da.. Art. 12. A' renda dos C.R.T.A. será Público, oeupant-es de ca·rgos de Tée
eharel em AdministraÇ"'..o para ó pro- constttuída de: nieo de A<lminLstração por concurso 
vimento e exercido de cargos técni. a) .oitenta. por eento (80%) da de provas e defesa de tese' dois (2) 
oos de Adlllinlstração. anu"lad, estabeleci ... pelo C.F.T .. A. represent,ntes indicad"" pela Punda-

parágrafo único A apresentação do e revalida-de trienalmente; çã-o GetúUo Vargas, que sati.sfaçam 
diploma. não dispensa a prestação de b) rendimentos patrimoniais; .a. exigêneia. do item a do art. 39' e 
concurso, quando exigido para o pro.. C) doações e legados: um (1) representante das univerm-
vlmento do cargo. d) subvenções P. .1afllos dos no. da<les que mantenham curso supe .. 
. Art. 50 Aos Ba.cll.aréis em Adml.. vernas Fed.eral, Estaduais e Munid- rior de Administração. 

nistra!;ão é faeultada a iDscriçã:O- nos pais, ou,. ainda, de emprêsas e iru;.. Art, 19. A Junta Executiva ele qu~ 
concursos pare. provimento d,as ca- titu1çOes particulares; trata.- o artigo anterior caberá: 
deirn.s de AdminiStração e.specí!iea, e) provi:m'en~ das muitas apli_ a) ~laborar o projeto de regula .. 
exi.stenteB em qualquer rama do ,.en .. eadas; - mento da. presente Lei e submetê-lo 
sino técnico ou superJor e nas dos j) rendas eventuaic;. à. aprovaçãQ do Presidente da RepU-
cursos de Administração. Art. 13. O mandato do.:; membrM bl1ea.; 

Art. 50 São criados o COnselho Fe.. do C.F. T.A. e o dos membroG dos b) proc-ede-r ao registro, Como Té~ .. 
dera! de Técnicos de. AdminiStrn.ção C.R.T.A. serão de tr-ês (3) a.nos,1)O- nlco de Administração, dos que ore .. 
(C.F.T.A') e 03 CO~lho5 Regia- dendo ~r renovados. Quererem. nos têrmos do art. 39; 
nais de Técnicos .de dm.iIÚS~Çf-'O § 19 Anualmente, f~e-á a reno· C) estimular a iniciativa dos Téc'-
(C.R.T.A.), OOP.stitu.!ndo em seu vação do têrço dc.s membros do n!cos de Admln!stra~ão n. criação 
conjunto uma autarquia dotada. doe C.F.T.A. e dos C.R,T.A. das associações profisisonais e s.indj .. 
personalidade jurídica .de direito pú.. fi 29 Para 08 fins do pardgrafo e.n .. cates; . 
blleo, com autonomia técnica, adml .. t.eriúr, os membros do C.F.T.A. e dos cf) promover, dentro .de ISO dias, 
nistrativa e financeira, vinculada. ao O. R. -r:. A., na '"1rimé!l'e eleição que a. realimçã,o das PriDJ.eira.s eleiç.ô'f:!'S 
Ulnlstérl0 do Trg,bJlhO e PIevidên.. se r.a&llZ1r nos têrm.as da pre.w,nte para e form~ão do Conselho F~ .. 
(Ü~}t~~~~lO· CO"1sctho Federal de TA ..... LeI, terãO: uês (3), o- manc.ato d€ deral de Técnicos de AdministraÇão 

•. ~ wn m eno, três, o de dOls (2) an,"" (C.F.T.A.) e dos CQns"llDs RegiO-
nicos de A<lministr,"ç[!o, com sede em e três (3), mandato .. de três (3) anos. nais de Técnicos de Administr-2ção 
IBrnsilta, Dlstrito Fedoral, toxâ PO! Art. 14. Só pod€T~o exercer" pro- (C.R.T.A.). 

Art. 21. Esta Lei entrará em vi .. 
gor trinta. (30) dü::s após a data da. 
sua. publicação. revOa'adas as d1spcsi .. 
ções em contrário. 

A Redação Final independe de pu
bJ..:c'1çáo p'na Sel' Sl!cmetida à d€L.b~ .. 
ração do Plenário. 

Em díscussão a. Redação FInal. 
<pausa) , 

Nenhum dos Srs.· Sen'!l:::r-es de<;:e
jando fazer uso da. palavra,. e!l.J~er~·o 
a discussão. 

Vai ser lida outra redação final. 
Os Senhores Senad.O-res que a. apro

vam queiram p.ermanecer sentados. 
(Pausa) • 

A Redação E"..naJ está. aprovada. 
O Projeto irá a Câmara dos D~pu 

tac:os. 
Vai ser lida outra redaçlo finol. J 

. E' l:'do o seguinte: 

Parecer nq 937. de 1964 
Redação Final do.:-. afeto tk 

Resolução n.O 42. de 1963. 

Relator: Sr. Se',:::-.:~:i:o Archer. 

A Comissão apresenta, em fôlha" 
aneXA, a redação final do ~.~;:: ..;,e 
Resolução np 42, de 19ü4 que auto. 
riza a. Prefeitura Municipal de Pôr
to Alegrfo, Rio Grande do Sul, a con • 
trair emprés :-.., externo com o 1.. ".1" 
co Intaramerican'l --"o~v: xnto. 

Sala das Se...~&s em :? de Sf'tD '1!'Jro 
de 1964. - Antonio CarlOS, Presidente. 
. - sebastião ArcheT# ReTator _ Wal ... 
jredo. Gurgel. 

ANEXO AO PARECER N° 937. 
.DE 1964 

Redação fin~l do Projeto de Re-
sOl"·n~') n9 4.... -'1-

FaçO sa.l>er que o Senado Fed3Ial 
aprovou, nos têrmos do ... ~. G3, nú
mero LI, da r""lustituiçã... Fede' e 
eu •••••••••••••••••••••• promulgo a. 
seguinte 

RESOLUÇAO NO • j'ô4 

Autoriza a prefeitura MunicipaZ 
de P6rto Alegre, Ri-o Grande UI) 
Sul, a contrair emprés.timo ~t.er
no com o Banco Inte;-amerzc~na 
de Desenvolt'imento. 

Art, 1.~ E' a. pr-eieiturtl. MuniCipal 
de Pô:· • _~e "'irar: do Sul, 
au~or:za..ia,- a .'vés do '--. l'ta-
mento Munieipal de Agua e E::"'gotml, 
a oontratar com o Banco Interamerl .. 
CiD') de D2smvoIvimento IBID), um 
empréstimo no montante de ....... . 
US 3.150.000 (tr: .. ' 11C;2.3 cento e 
cinquento mil dólares), t.2hdo uma 
pB-:,ccla. de US 1.650.000 (um milh'i·(), 
seisc-entt'1 fi' '1 ~n ."". ~~~) 
prestada. em dólares amerIcanos cu 
se:! equ'~" ~ em moedas e·~ ""lh"o'l 
p:lis~ e os r::·' .... ..,~-" U:~ 1-500.0(» 
(um milhão e quinhentos mil dó~a· 
res) em cruzeiros., finalióade: fi.s~o de Técnico d-e Administracá<! 

a) propugnar por uma adequada os profissioooLs devidamente regis
IftOmpreensão dos problemas admí- tradas nos C.R.T.A., 1'910 quais s-e:r6 

, 19 os represéntantes de que trata Pari ~'l único. O p-- ':e rí:sga .. 
êste artigo serro indicados ao Presi- te do e1l'-iP-rés~jm0 será de 25 a.:l!)3, a5· 
dente da República em lista dúpllce . amortizações semestrais; em número 
sendo que O d'3.S Uni\'ersidad~ 1'01:' d- tqul> \ c:-:~·r.:-::l·o a 
intermédio d-o M1iustro da. Ed'ucnção primeira em 30 de ja1'.':'·.- de •.. :'; 
e Cultura. os s;>1.'0-" dlõ'Vedores, C/ln~~ .'~- ," d:t-

:nlstrotiv03 e sua racional soluçã.O; -expedida Do carteira p."'Of.i.sL"ona.l. 
b) orientar e disciplinar o exere1- . § 1~ A falta do r~istro tarna ilegal 

cio da. profissão. de Técnleo de Ad ... e punível o exrrc!clo) da profissão de 
ministração; Técnico de Adminlstraçâ-O. 

C) elaOorar seu rC3lm~nt-o tntern(), § 29 A carteira profissional servirá 
d) dirimir dúvld:'..s .suscit!',àas nas de prova pare fins de exercido pro .. 

Conselh<lS Regionais: ti.!sional, de carteira de identidade, fi 
e) examinar, modificar e aprova·r terá fé em todo o t-erritório nacional. 

os regimentos internos d-Os Cosselhos Art. 15. Serão obri~a.tõriam,ente re .. 
Regionais; gls.trados nos C.R.T.A. as. .emp* 

1) julgar, em última instância, os sas, entidtades e e<;'Crit6rLos técnicos 
recursos d.e peno.lidades impostas pe- que explorem, s,ol1 q'ualC!uer forma., 
l", C.R.T.A.: atividades do Técnico de Admlnlstra-

g) votar e alterar o Código de De· cão, enunclo,das nos térmos desta Ler. 
ontolo~'i.a Administrativa, bem como § 1? As emprêsas ou entidades que 
zelar pela sua fiel execução, ouvidos emp-teg-arem mais -de cem traba.lha. 
os C.R..T.A.:· d(lre5 ficam oori~a.d08 a regIstrar a 

h) .a,provar annrume-llte o Ol'çamen~ -estrutura d.e sua organ!za~~ ngs 
W e as _tas d. autarqule; C.R.T.A., ll"'" !l!!t ~ tjqll'fafÍlO 

tas de desembolsos das parcelas do 
f 20 Será direta a eleição de Q.ue eF~-bJ' . ~ . 

trata a alínea c! dês~ artigo, nela vence; ~- .'~ "--, 1'0 ..... '-~._ 
votando todos 00 que forem regl.stra .. taQ,ios semestralmente; as demais con
dos, nos têrmos d.a al1nea b.'· r -r~{) as co-_·~ ... ~ ('--;.r~;.., 

130 Ao formar .. se o C.F.T.A" será. to de em"l"és~:mo. 
extinta. e. Junta Executiva, cujo aeer_ Art. 2<'_' Para !i"'lrrnf1(' .., ... -r:~r.~~ n 
vo e cuj-D$ cadastros serão pOlf êle ser prestar p~lo Banco do Estac!o do 
absorvidos:. Rio Grand'e do r '~n~c Q =.'-::> 

Art. 20. O dispoolo nesta Lei só se Int"""> ..... -, é' - ··c a 
aplicará. a,(}s serviços municiuais às Prefeitura :r ... _-_._ .... -. :" 
emprêsas p1'ivad~<: e à,c: Ruh=t':~·,i~S e atf.!r.arvés do Departamento Mun::'ip~l 
E:oc'edsde<: d~ €('C""c"11h mi.t'l r'"5 Es .. de Agua c _::" "'~,, ''''~rH' - '1 

tados e Munlcí'p'{l~, ('Pós comprova .. dar em penh1Jl', para Os e-:!:",i~6.'3 r t'1. 
oão, pelos Cé>n~elhQ.s (!e Téenl00.' d.t forma. do artl);!'o 7:-"1 ,.", ,....c._ ... ' ... " (':'.';1, 
~1IeáQ. da·· ol3!&>cJa. _ Mu. "" depôsi"" qUe iará no ... t&beJec!_ 

• 

(; 



DIARIO DO CONURESSO NACIONAL (seção 11) Setembro do 196·'; 
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l'!L"':-. \) L:.ê.o1'. dê c:::z.s q . .::- (.j:n:~:):')- t:OS Dep·.rtadoa (M 2-A-$3 na ·Casa 
<iar~l. r...) mm~mo, de cada vez ao êl'.:o. . -de oôgernJ, que dá nova. ::-edação ao 
C!C!l.e do valor d:t !.$psctiva, presta. parágrafo 19 do art. 28 da. Consti .. 
(':'0 a p'::'::;:'.f ao Brrnco tinandad:Jr, t~çii? Federal (autonOlll!a dos :M:u~ 
V~:o nÚ1l1Ero de d:as que att'nceô.e.ffi ll!ClplOS), tendo Parecer ~aY.?rável. 
t'.:1 r.::-nC!!ílen o. c-cm um a.cré;;,'Cido de sob, n\! 701, de 1963, da Comlssao E3 .. 
\'_~l~:~ l=O.!- c2n~o e C",ll ~:cn,;:<;c.ênc:a peclal. 
m!n mJ. C~ szis me;,e.; c, a:sim Suces
.::: !1rn:nte mó a cxtinçáo da obr~ga
ç:"). 

Art. 2(\. Eshl Resolução en~rará em 
vigor n3, ::'~t··~ d.1 sua publicação. 

o 8ft. PRESIDENTE: 

2 

votação, em primeiro turno, do 
Projeto de Emende à constItuição 
n9 3, de 1964. de iIi'iciativa do Sr. Se~ 
nador Argemiro de Figuei·:edo, que 
altera o art. 147 e suprime o §' 29 elo 
art. 156 da. Constituição (sôbre aqui .. 
Gição" uso e distribuição da proprie .. 
dade) , ten'Cio Parecer favorável, sob 
n9 69(), de 19"64, da C.omissão Espe~ 

1964, originário da Oâmara dm Depu- t:ldos (n9 145~A:-S4 na Caro. de or1_ 
tados (n9 144-A~64 na Casa de ori.. gem) que mantém decisão denegató
gem) , que mantém dzcL'L.O deneg·atõ.. ria do Tribunal de contas da União 
ria do T.dbunal de, ContlS da União ao registro do' contro.to de emprés ... 
aO contrato de empréstimo no valor' tima ,no valor de ..•...... , ...•.••• 
de Cr$ lOO.OOO.OOO,oo, celebrado en~ Cr$ 560.000.000,00 (quinhentos e se.s ... 
tre 6. Un:ão Federal e o Govêrno do Benta milhões de cruzei-:os), celebra
Estado do Pará. com r~cursos p::,o~ do em 4 de junho de 1963. entre a. 
venientes da colocação de "Letras do uniãO Fed~ral e o Oovêrno do Esta. ... 
Tesouro·' '- tendo: Parece:-e6 (sob us. do do Ceará, cOm recursos proveni .. 
625 e "62-6, de 1964) das· Comis.sões: entre da coloooção de "L~tras. do Te
de Constituição e Justiça, favorável, souro", tendo: Pareceres favorárleis 
com a emenda que oferece, sob nú.. (os, 720 e 721. de 1964) das Comis
mreo 1-CCJ; de Finanças, favorãvel. sõe.s: de Constituição e Justiça e do 

(Nogueira da Gama) - Soore n 
m2sa l'êquer~mento de dispensa de pu
blica ;&0, que vai ser lido pelo Sr. 19 
é~-C:f·lirjo. 

8 Finanças. 
11 

E' lico e aprovado O seg'u:nte 

daI. . 
3 

Dlscussão, em turno único, do pro~ 
jeto de Decreto Lgeislativo n9 71, de 
1W4. originário da Câmara dos 
Deputados (nl! 149-A-64 .na. Casa de 

Dlseu.ssão, em turno único, do Pro- origem) que mantém o a.to denega~ 
Requerimento n9 . 352, de 1964 jeto .de Decreto Legislativo no 23, de tório do T:ibun"l de Contas da União 

19-63, originário da Cê"mt\lra dos que recusou registro 00 contrato de D1.5p,m.os& de publicação pa·ra im... "'--t· ai d 
-. I" - .. ~ ~ Deputados (UI! 164-B·63 na. Casa de emprt:() :.mo, no TI or e ••••••.. o •• 

(1~a,a (;'lrCUSSao e vouaçao origem), que aprova o texto do Cr$ 500.000.000,00 (quinhentoa mi .. 
>' _ Nos têrmos dos arts. 211, letra: "p", Acôrclo de Cooperação no campo de lhôes de crUZEÍro..<» celebrado enêrc a 

~_.--e 315, do Regimeno L-:lterno, requeirO utiliz.a.çôes Pacificas da. Energia União Federa.l e o D5tado do PIE\ul, 
d:.sp.=n&"R de pUb!icaçã.o para. a irne- Atômica, entre o BrasU e a Comuni.. tendo,. Pareceres favoráveis (os. '170 
diata d:scussão e- vota,;ãô da.redação dade Eumpéia de Energia Atômica e 771, de 19&1) das Com1.ssões: de 
final do Projet-O· de Resolução nO 42. (EURATOM), celebrado em Bmsí11a, Constituição o Justiça e de" Finan-
de HHi-l, que ·autori7.a a Prefeitura Mu~ a. 9 de junho de 1961, tendo Parece",: caso . 
nicip..al doe Põrto" Alegre a contrair em ... res: (n{l S82~64) '- da COmissão de 9 
pré..o:;Umo externo, com o Banco In- Const1tuiçlí.o e JUBtiça, pela constitu.. DiBcus.são, em turno úruco. do Pro .. 
teramerical::O de Desenvolvimento. cionalidade; (n9 883~64) - da CoIIl1s .. jeto de Decreto l.1eglslativo n9 72, àe 

Sala. das sessões, em 2 de setembro são de Relações Exter1ores, tavorá.. 1964, o:'iginãrio d& Câmara dos Depu~ 
d:2 1964. _ Daniel KTieger. - vel; (U91 8a5~643 - da Com.issão de tados (n9 147~A~64 Da. Casa. de ori

Segurança. Nacional, fa.vorável, com gem) que mantém deei3ã.o denegató-
. O SR. PRESIDENTE: a supressão da letJ:a c do art. _ XVII ria do Tribunal de contas da União. 

(Ncgue;ra da Gam.a) Em con...~~ do Acôrdo: da Com!s.são de Eoono.. ao registro de contrato de emprés-
quência da deliberação d~ Plenário, mia: 19 (n9 884~64) - pela audiên.. timo, no valor da ................ .. 
pas.s';l+SZ. fi. imediata (i'iscussão e vo .. cia. da ComisiSão de Segurança Na .. Cr$ 200,000.000.00 (duzentos milhões 
taçáo do r-edaçáo final oterc~k:u. pela cional; 2? (n9 886-64) - p~la apro- de cruzeiros). celebrado em 7 de maio 

d - j t d vação, nos têrmo. do parecer d. 00- de 1963 entre a' União Federal e o Comissão de Re açao no Pro e o e A d d d S . missao de Segurança Kacional. Governo O Esta o e erglpe, com 
Reso!uçã::> nl! 42, de 1964 recursos provenientes da. colocação 
- Em votaçã,o Q redação fina1. 4 de "Let'.'as do Tesouro", tendo: .Pa .. 

Nenhum dos Senhm:e:; Senadores P~~. I á 739 40 t dindo R pllla·vr:,~, encerrarei a d~5CUS. Dis(:ussã4), em turno únIco, do Pro- receres favor. v,eis •. (ns. {e ~ ,~e 
são" (pausa). jeto de Decreto Legislativo n9 56, de 1964> ?3.S Com~es~ de COllstttu1çuo-

Está encerrada. 1964, originário da. Câmara dos Depu ~ , e JustIça e de Fmnnças. 
Em votação 'o reda.ção fInal. tados (nl! 134~A~64 na Casa de or1- 10 : 
Os Srs. Senadores ((ue a a-provam gem) 'que 'mantém. decisão denegató- . _ , . 

. queir;;.m permanecer sentad:>s. (pausrC!) tia do T::i])unal de Contas da União. D:Gcussao, em hU"l~O U!llCO do Pro~ 
Está aprovado. O prCtjeto irá à pro. ao registro de oontrato de emprésU .. jeto de I?ecr~to LeglslatlVo n9 73, de 

mulg!lção. _. mo, l~O valor. de Cr$ 170.000.000,00 19-64, origmárIo da. Câmara dos Depu .. 
- (cento e setent3. milhões de cruzei .. 

Discussão. em turno único. do Pro ... 
jeto de Decreto Legislatvo n? 75 do 
1964, originário da Câmara • dOCl 
Deputados (n9 142 .. A-64 na Case. d.. 
origem) que mantém o ato dcnega .. 
tório do Tribunal de Contas da. 
União, que recusou registro ao con. 
tre.to de empréstimo, no valor d. 
cr$ 250.000.000.00 (duzentoo e cin
quenta milhões de cruzeiros), cele
brado entre a. União Federal e o 00-
Vêrno do Estado do Rio· Grande eSq 
Norte, tendo Parecel"'es favorAve14 
(M. 745 • 746. de 196Ü d.., Comls
SÕe&: de COn.stltuição e JILStlça e d. 
Finanças. 

DlSClUiSão, em turllo único do Pro-' 
jeto de Decreto Legislativo n~ 'lU, dO 
1964, originário da. Câmara dos Depu
tadas (n9 139~A .. 64 na C6Ba. d.e ori
gem) que mantém decisão denegatõ.· 
r1a do Tribunal de contas da. União 
ao reg1$tro do contrato de empr .... 
timo,. no valor de ••• , .......••. ~ .•• 
Cr$ 1.000.000.000,00 (um bilhão õ. 
cruzeiros). celebrado entre a Unilo 
,Federal e o Estado de Pernambuco, 
com recursos provenientes da.- colo .. 
ce.ção de "Letras do Tesour6", ten
do Pareceres favoráveis (ns. 713 • 
714. de 1964) das OOmissMs: dê 
Constituição e Justiça. o de Finan. 
ças. 

Está. encerrada a sessão . 
(Levanta~sB a sessdo 48 21 !to. 

T(l,J e 10 minutas) 

~_. O SR. VICTORINO FREIRE: ros) , -celebz;ado entre a União Fede-
~. Sr. Pre,~id8nte, peco a pn.lovra. ra.l· e 'o Govêrno do Estado da Paral~ ATA DAS COMISSõES 

ba, co,m rec.ursOs pl'ovenientes da co~ 
O SR. PRESIDENTE: locaçã-:> de "Letras do Tesouro", ten
(Nogu~ira da Ga"ma) _ Tem a p;l~ ~o Pd:;'.~eceres favoroáveiis (~s. 71,2 ~ 

tav"a fi:)bre senador Vltorina Freire j11,. ~ 1964.) d~s C m ssõ~. de .. 011S 
- o ., titUlçao e JustIça e de Fmanças. 

O SR. VICTORINO FREIRf:: . 5 

Comissão de Serviço Público 
Civil 

13' REUNIÃO. REALIZADA NO DIA 
l' DE. SETEMBRO .DE 19M 

União. li- Parecer pela necessidade de que 
seja ouvido preliminarmente o Departa .. 
mento Administrativo do Servlço Pú .. 
blico. 

(Sem revisão do or4dOr) _ Senhor 
Pres!dente. desejo trazer ao conheci .. 
mento ,da Mesa e do Plenario qu-e a 
comLs.são designada. para. visitar, n) 
Rio, no Hospitflt cenkal da Aeror..,áU .. 
ti-ca o eminente Brigadeiro Ec larG:() 
Gomes. há pouco g""' ."" 0;0 'y9 
Intervençúo cirúrgica, desincumblu .. se 
da. missão. Lá estive juntamente com 
D Senador Benedit.o Valladares. Antõ~ 
nio Carlos, Melo Braga, e Eugênio ~;a 
Barrõ3 em \'~ita àquele. eminente m{· 
litar: S. Ex!). !l -.., ~'litO ~omo" 
vido com atenção do Senado decla
rando que logo ,que' àf.i:x:assse o _ hc."?
pit-a!, dentro de breves d:as. pessoal .. 
mente virá transmitir. seus agradeci
mentos. 

Em discussão e posterior votação o 
primeiro' parecer é aprovado. sem res .. 

D!scussão, em turno ónico, do Pro- Ao primeiro dia do mês de setembro trições. sendo rejeitado o .segundo reIe .. 
jeto d.e Decreto LegislativoO nQ 6(), de Ido ano de mil nov\!centos e 'sessenta e rente ao P .L.C. n9 28~64. tendo o Se-
1964, originário da Câmara d06 Dep~- ,quatro. às dezesseis horas e quinze ml ... nhor Presidente, na oportunidade. de<Jil" ... 

FoL assLrn', cumprida. a. m:s.'3ão Q\/l 
"'\ Sem ~:s d~l~"':'l~. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: 

tados ,:(nQ 130-A-64 na, gesa de Ori" [nutos' no Salão Nobre do Senado Fe- _ tt 
gem) , 'Que mantém demsao denegató-' . ~. t;: nado o Senhor Senador Antônio Carlos' 
ria do Tribunal de Contas da. União deraI. sob a. presldencta do ~nh?r Se .. para relatar o venc:ido. 
ao rei:istro do contrato de emprés_lnador AloySIO de CarValho. Presidente. Em seguida, o Senhor Presidente. paa .. 
timo. no valor de •.... :: .••••.••••• presentes os Senhores Senadores Aarão sa a palavra -ao Senhor Senador Slge .. 
Cr$ 200.000.000,00 <duzentos milhões Steinbruch, Antônio Carlos. Melo Bra .. fredo Pacheco que relata os seguintes 
de cruzeiroS), celebrado em 11.7.63, {Ia e Sigefredo Pacheco, reutle~se a Co .. projetos: 
entre a Ull:lão Federal e o Govêrno missão de Serviço _Público Civil. '_ Projeto de Lei da Câmara n9 13. 
do Estado de Alagoas, ~ com recursos Ausentes com causa jllstificada os 
p!oven1entes da. eolocllçao de "t,etros 's d P d C I' de 1964. que «Concede aos servidores. 
do Tesouro'" tendo Parecf".res foavorá .. Senhores ena ores a rI! a azans, da Viação Férrea do Rio Grande do 
veig (iob ns9 8~7 e SBS. de 1964) das ILeite ~eto, Dix~Huit Rosado e Silves .. Sul. aposentados atê 31 de dezembro de 
GomlssõeB: Constituição e Justiça e tfe Pérides. 1959., o' abono de que trata a Lei nú .. 
Finanças. E' lida· e, sem restrições; aprovada a mero 3.531, de 19 de janeiro de 1959. 

B ata da reunião anterior. " e dá outras providências ... Parecer pela 
Di6dlSSão, em turno ún:co, 'rio Pro- Abertos os trabalhos', o S-znhor Prc .. aprovaçiio, do projeto. COtn ~ emenda de 

jeto de Decreto Legislativo nI' 65, de sídente, concede a palavra ao Senhor uI? lwCSPC. 
1964, " originário da Câma:18. dos Senador Aarão Steiubruch a fim de re· _ Projeto de te! da Câmara n9 126, 

'O;-(NO'i'1'~fra da Cc -.:Çt) - A Mesa fica D~putadoS (n? 146~A~64 n?> Casa de Jatar as segu~tes proposições: de 1964. que «coDccd pensüo especial de 
ciente da comunicaGã'l feita pelo n<1~ orIgem) que muntém deClSão dene- - Projeto d"- Le.i da Câmara n9 84 C $ 6 72000 .( I 
bre Sena,dor Victorino "Preire e agr", g'at~rifl, do Tribunal de Contas da d; 1%3 (Pro'e~o de Lei n9 1:.78,*.B~6i r . . seis mi setccelltml e vin--
deee à Comi::,:,ão o de!;"'~~'O,;ihé) ~'-\.J Umaa,1 ao registro do contrato de .J.) D' te cruzeiros} a Nicolau Janrô. ex-tra ... 
à. m:-··,;-.... empréstimo, no vp-lor de ...•....... - na Casa de Origem, que« a nova numcrárjo~diarista do Ministêrio da Ma ... 

Nada. ma.is havendo a tra.tar, vou Cr$ 100.000.0QQ,QO (cem milhões ~e redaç~o :0 par3grafo único do art. 28, rinha.» Parecer favori.lvel ao projeto. 
encennr a sessão, designando para a cruzeiros). celebrado entre a Umao da Lel n 3.91/, de 1-4 de julho de 1961 Em votação os pareceres são aprova .. 
próxima a" -".~ Fedem:l e o Govêrno do ~tado do dque reorganiza o 'Vlinistêrio- das Rela~ dos. 

ORDEM DO DIA Plaul, 1,~Om.. re~ursos provementes q~ l'Ções Exteriores), e dá outras providên- . 
, colocaç:ao de Létras ~o Tesouro . das).~ Parecer pela aprovação do pro- Nada ma.s havendo a trat?r. o Se ... 

~ão de 3 de Setembro de 196.& tendo paret~er~ f(tvorllve,~ (118. 620 e· Jeto nos têl·mos do· Btltônrafo remetido nhor Presidente. encerra a presente reou .. 
(Quinta Feira) 621. ,de 196f, das COffilSSÔ'S: de • , ' 'ã t J a· p 

~ . ConstituIção e J-u;sti~.a. e de Fina.n~ a e~ta Casa, em ,19 de fevereIro de Dl o e, ,para con~ ar, eu ~ .. ,.-y aSSOi~ 
1 ças. \196-4. Dantas, S~cretâno da Coml~~;ão. lavrei 

VotliÇão em primell'O turno' d.o !~ '; - ProJeto dt:! Lei da Câmara nfl 28. a presente ata que. uma-vez h~a e ~pro" 
b'ojeto d~ Emenda. à ConstituIção I Disc~ em turno 11n1oo do Pro- de 19M. que ~:Altera o Quadro da Sl" vada. s~rá f)~lQ Senhor. Pn::sJdenle a.-; .. 

P a, de 1963, origlllárlo da Cimara Jeto cllt oeéreto Legtslat1vo U9' Gt; de 'cretaria do Trlbul"lal de Contas da lSinada, ' 



Quinta.feira 3 D!ARIC DO CONa~ESSO NACIONAL (S09110 11) ~etembro de' 1964 3;}71> 
~~~~~--------~~~~~"~~~~~~~~= .. ~-~~====~~~~ 

COMISSõES PERMANENTES 

MESA 

rreSluente -' Moura Aní1tade I PSD) 
~~cf'-PreS1QeDt.f - Nogueln dI.. Gama (P'rB) 

1," Secretário - Dlnarie Ma.rta (UDN) 
;.4,- Secff'UU1a - OHberto Ma.r1nbo 4PSD> 

8 . ..1 Secretérlo _ Adalberic SeDa (P'l'Sl 
4.' Secretário - C.ttete l'!Dhe1ro (P'I'Nl 
1 .... Suplente. - JoaqUim Parente CUDN") 

A. SUplente - 0.'1:" IV; Ut".!,tl l' lPSD) 
a.o Suplente - Vasconcellos TôlTe8 ,PTB) 
4.° Suplente - Benbalda Vteira leem legenaa 

REPRESENTAÇÃO PARTIDARIA 

- BPn 

I 

PARTWO 6OCLAJ:. D~IOCRATICO 'PSO' - 2ll ropresenta.nte.s ! 
1. JOSé Qulomard - Acre lll. AntOnto Balbtno - Bahia 
a. Lobão da Silvelra - ParI> ' 18. Jeller6<>D de AgUIar - E. Santo 
a. Eugênio Barros - MaranhA.o . 14. Gilberto Marinho - Guanabara 
,. Sebastião Afohar - Maranhâo 15. Moura Andrado - São Paulo 
G. Vlotorlno Frelro _ Maranhão 16. AlmO Fontana - Santa Catarlno 
e. Sigetredo Pacheco - Piam 17 Guldo Mond1D - R. a. SUl 
". Menezes P1menteJ - CearA. 18. Benedito Valladares - M Gerais 
8. Wilson GónçaJ"C3 ..... Ceará 19. Fillnto MUlleJ - Mato GroS!O 

e. WnJ.frerll' Gurgel - R. O. Norte 20. José FeUe1ano _ Galé.! 
10. Ruy Ca.rnelro __ Paraíba. 21. Juscelino Kubitschek - Goiás 
11. Leite Neto _ Sergipe 22. Pedro Ludovlco - Oolâa 

PAR1'llJO rRAl3ALH1STA BRASILEIRO ·'PTBI - 11 representantes 
1. Adaloerto Sena _ AOlG 10. Pessoa t1e Quelroz _ Pernambuco 
2. Oscar Passos - Acre 11. José Ermirio - Perns.mbUco 
S. Vivaldr, Lima _ Ama.zonas 12. Silvestre PérIcle! - Alagoas 
t. Edmundo Levi - Amazonas 13. Vasconcelos TOrres - Rio de Ja-
ti. Arthw V1rgfl1Q - Amazonas nelra 
8. Antônio JucA _ Cea.:/l. . 14 NeJson MacUlan _ Paraná. 
'I. Ob fiillt ROSBdo - l't"Q Norte, 15. Mello Braga _ Parané. 
8. Argemlro de Figueiredo'" Paraíba I 16. Nogueira da Gama _ M Gera.is 

P. Barrn.., Carvalho - Pernambuco ' 17. BF:zerra Neto - Mato GrOS!o 

UNlAO DEMOCRA TICA NACIONAl. 'PDNI - 15 representante, 

1. Zacharlas de AssumpçD,o - Pa.tà 
a. Joaqu!m Parente _ PlaUl 
3. José CQndldo - Plnul 
4. Olnarte Mariz - R.O .(\0 Norte 
fi, João Agrl pino _ Paralba 
G. Rul- Palmeira - Alagoas 
.,. Eurico Rezende _ E. Santo 
8. Afonso Arinos - Guanabara 

9. Padre CalaZaJl8 - Sào PaUlo 
10, I\.dolpllo Franco - paranã 
11 (rineu, )mbaUSel" S Catarina 
12. Antôn1c Ca.rlos - 5 Cata.rina 
13. Daniel Krieger _ Rio Grande da 

Sul 
14 Milton Campos - Minas Gerals 
15. Lopes da Costa - Mato Grosso 

PARTIDO LIBERTADOR <PLl - 2 representa.nte! 
1. Alol'l:Il0 de Carva.lho - Bahla , '2. Mem de Sé - R O, do Sul 

PARTIDO rnABALHIS'rA NA010N.'\l. lP'f'"N1 - 2 repl'csentantes 

t, Cattct.e Pinheiro - Pará 2. Llno do Matos - S. PaUlo 

PA!<lWO SOCIAL PROGRESSISTA 'PSP' _ 11 representante. 
1. RaUl G!ubertt - E Sa.nto I 2. MltrUel Oouto - R. de Janeiro 

PARTIDO SOCIALISTA BRASlLElRO ,PSB' - 1 representonte 
1. Auréllo Vtana' - Guanabara 

MO\-lMENTO TRABALHISTA RENOVADOR 'MTRI - 1 representante 
J. AarAo SteÜlbruch - Rlo de Janeiro 

PARTIDO REPUBWCANO IPRi - 1 representante 
L Júlio ~elte - Serglpe 

PARTIDO DEMOCRATA ORlSTAO 'PDC' - 1 representante 
1 . Amon de Melo - Alagoli.S 

SEM LEGENlJA 

1. Josaphat Marinho - Bahta ;a. Seribaldo Vieira Sergipe 

RESUMO 

Pan .. ,~.", bacial Uelnocrâttco IPSU) .•••••••••••••••• lO 22 
1:' .... LI!'''' rr&.()1tlnlS~tl tirllSIleir<.. PTB) 00.... .•....... 17 
União uemoCTáUc3 NaclonaJ I UDN) .• 00 .............. 15 
Parttou LibertadoJ ! PLt . . . . .. . .. .................... 2 
Partld() frabalhlst·a Nacional I PTNl .••• OI .'. ~........ 2 
Parr,lÇ\l Social ProgreSSIsta IPSP'...... ••••••••••••••• 2 
Parudc . Soctallst.g BrasileIro iPSBt... ••••••.••.••••••• 1 
PartIdo RepubltC'ano I PR) ..•.......•••••••• lO... ...... 1 
Part.ido Democrata cristão IPDCl .... o •••• Oi ...... " . 1 
MovlmenLo rr~balhist,a RenovadoI IMTR} ••••• 11.11'" 1 

64 
l:5en1 Lc&cnda •.••.•..•••.•••••••••••••••••••••••••••. '. 2 

66 

BLOCOS PARTIDÁRIOS 

bloco f'arlamenlaf Uldepeudente 

PSP •••..•••••••••••••••••••••• 1 ...... 0 ••••• 

PTN ., •••••• "' I ••••••••••••••••• ,.. 00 ••••• 

:& Senadures 
2 ~eilaU01 es 
1 SenaaUl PSB .............. 11, ........... OI ••• o •••• o. 

PR .•• o •••• I ••• I ••••• I •••••••• o ••••••••• o. 

MTR ."., o ••• I ••••••.••• o •.•••••••••••••••• 

1 Senadul 
1 Senad!JT 

PDO .................................. o •• ,. ] Senador 
Sem legenda • o •••••••••••••• ~ ".,.. o •••••• 2 Senadcl! es 

L!der do Go{'crna 

Daniel Krtegcr fODNI 

10 Sem,ames 

LIDERANÇAS 
Vjce~L.làcT 

Mem de Sá 

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE 

Vice· Lideres 

Aurélio Vianna. tPS.fh 

J1Ula L...elte - I PR 
Josa.phac M 'rmllú ·s"f egrliêa) 
Aarãr:l Stelnbruch ,M1'R} 
Mlguel Couto • PSP. 
Arnotl de MeU" cPDa, 

11 - PARTIDOS 

PA!<TlDO SOCIAL D ... \J.OCRATICO P-ART[l)O LIBERT ADDa • PU 

LideI Mem de Sê (PSDI 

L1der~ Filinto Müller 

Vlce-LJderes: 

Wilaon OonçaJves 
8Igetredo Pacheco 
WalfTedO Gurgel 

Vice-Llder' Aloysio de Carvalho 

PAtt"'l}Q SOC1AL PROURESSL.'4'f. 

• Llcter. M!guel Conto 
Vice·Uder. Raul GiuberU 

PARTIDO rRABALRIS'1 A 
NACIONAL IPTNI 

PARTIDO rRABALHlSTA 
BRASILEIRO 'PTBI 

L1der: Line de Mat~ 
Vice-L1der: Cattete Plnhe.ro 

Lider: ArtbUl VirgU10 

Vtce-Uderes: 
BeZCI'1'S Neto 

Oscar Passos 
4.ntOnlo Jucá 

DJ - t !\RTIUO::l Uh. ll;\tl S() 
REl"Kfi:SI!:N"' !\N"fh 

MOV lM.l!;N 1"U rttAHALHIB'11: 
RENOVADOR Ibin'RI 

Representante. Aarão 6LClllbrucf'\ 

tJNlAO DEl\!OCRATICA NACIONAL 
PARTIDO DF:MOCRATA CltIS'IAO 

fPDCl 
IUDN\ I 

Repr~entant.e" Arnoo de Mello 
Llder; Damel Kr1eser 
Vice- LIderes: 

Eur1co t{e~ende 
AdoJpho Franco 
Padre Calazana 
tope. de Costa 

.PARTIDU ,tEPUBLlC.A.NO IPR, 
Representante: Júlio Leite 

PARTIDO SOCIALISTA 
BRASILEIRO 'PSB'· 

Rt:presentBnte: Aurcllo VIann:l. 

AGRICULTURA 

're'Mente - Senador JOSé· I!rmlrlO 'PIoro 
VIce-Presidente - Senador Eugênio Barros (PSD) 

TttUlaru 
EugênIo. Banca 
José Fel1c1ano 

rltulares 
José I!rmtrto 
Dlx-Hult Rosado 

rttularea 

Lopc! da Costa 
AntônJo Carlos 

'l'ttulares 
JúJlo LeUe 

OOMPOSIQAO 

ftlD 

Suplentes 
l. AttUlo Fontana 
.1. BenedIto Vallndnres 

I'TB 

UDN 

8uplentes 

1. Melo Braga 
2. Argemiro de Figueiredo 

Suplentes 
1. 00"10' Krteger 
I. João Agrl)?tno 

B.P.l. 

Suplentes. 
Raul Gtubertl (PSP) 

Secretàrlo _ José Ne, Dantas. 
Reunlães: - Quintas-feiras. às 10 boras 

• 

.. 
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CONSll1UIÇAO E JUSTiÇA 
Presidf'ote-. Afonso Annos tUDN, 
Vice-Presidente - Wilson GonyaJ"es (P5D) 

NUHf'l res 
Jeff"~o." Clt' ·Jl.J!Ular 
AnIO/IJ( Bllltll!l( 

WlIsun Un~tI;UI\leS 
Ru_~' Ca rneiT'l 

Ntulares 
EdmundO LeVI 
Bezerra Neto 
AJ"lhul Virgil.o 

COMPosrçAO 

i'SIJ 
sup-lentes 

1. Mlmezes Piojentel 
2 l..e:te Neto 

- :1. Jollé f'el1.c.1ano 
4. Filiqto MüIJer 

PT13 
. I Suplentes , .... 

1 Argemlro de Figueiredo 
3. Oscar Passos '. 
2. M~~Io Braga 

UDN 
Tüulates

Alovslo de' Garvalho I PL) 
A{():lsC Afinas 

Suplentes 
1. Da,nIe! Krleget 
2. João AgripIno' 
:3. Eurilco Rezende Milton Campoo j') 

B,P.l. 
1'1t.UJa!\s Suplentes 

Josapha Marwna <sem lêgenda) Aarão Stelnbrucb lMTR) 
Secretúria -, Maria Helena Bueno BrandãD. 
Reuniões - quartas-feiras às 16 bo~as 

PISTRITO FEDERAL 

PRÉS~DENTE: f;enaQOr Aürélio Viana. 

VIÇ~-PRESWENTE: !)enador ',Pedro Ludov1co 

Titulares 

Pedro l.,UdoviC() 
Filinto \:lüll61 

Oscar E'a.;sOs 
Edmundc l>evy 

EurICO Rezende 
AntQnio Cartas' 

p,·S. D. 

P. T. B, 

U. O. N. 

3uplente:: 

José Feliciano 
Wal!redo Gurgel 

Melo Braga· 
antOnio JacA 

Zachar1l1s ae MSumpção 
Lopes ela Costa 

Aurélio Vianna Lino de Mattos 
SECRETARIO: AraC)' O'ReUly <!e Souza 

REUNIOES: 5".felras - às 16.00 noras 

ECONOMIA 
Presidente _ LeIte Neto IPSD) 
V!ce-~re>ldente - JOIO ~Io IPTB) 

T!tullU'es 

Leite ·Neto . 
AUtuo Fontana, 
JoSé Feliciano 

rttutares 
José Erm1rto 
Melo Braga 

Suplentea 

Adolpllo Francl' 
Lopes da costa 
lrineu Bomhau!:en 

COMPOSIÇAO 
e 

.PSD 
Suplentes 

1. Jefferson de Agwar 
2. Sl..geftedo l;Iacheco 
3. Sebastião Archer 

/' PTB 
SUplentea 

1. Bezerra Neto 
2 •. Ost:ar t:tassoall 

Titulares 

1. José CQnclldo 
2. Zacharta. deAasumpçAo 
3. Mem de Sá (PU 

B.P.I. 
'l1ttuares Suplente6 

Mlouel Couto IPSP) Aurélio VlaDIlá IPSB). 
Beeretârta - Araey O'ReUly.', 
Reuniões - Qutntas-!elrlI8 às 15.30. 

EDUCAÇAO E CULTURA 
t"reSlaente _ Menezes Pimentel (PSD) 

. Vlce-Pl'esidente _. 'Pad.re Calamos (l?TB~ 

~tulares 

Menezes Pimentel 
Walfredo Gw-gel . 

COMPOSIÇAO 

tw 
Suplentes 

1. Benedito Vanadarea . 
2. Slgefredo Pacheco 

,.) Ucenclado. Substitutdo pelo Sr. -EUrtco Rezende. 

Titulares 
Pessoa de Que1rOa 
antônio Jucá 

~NtularelJ 

..paare (}alazans 
Mero de Sã IPLI 

• 
PTB 

Suplentes 
1. Edmundo Ulvt 
2. Vivaldo Ltma 

UDN 
Suplentes 

,1. Aronso Ar1nos 
2. ~rton campos 

B.P,l. 
Titulares Suplentes 

Josapnat Marinho ISem Iogel'ul'" Llno de MattOi \PTN) 
.~ SecretárIa .... Ve.ra Alvarenga Mafra. 

Reuniões - quarta ... f~lras. às 16 horaa . 

FINANÇAS 
Pre!s:ktente - Argemtrõ de Flguetretlo tP.TB) 
Vice ... P.residente - D2.ll1el Krieger (UPN) 

Tjrulare.3 
V\ctoTUlo Freire 
Lobão da S;Jve!ra 
Stgefredo Pacheco 
Wilson OonçaJves 
Leite Neto 

Titulares 
Argeml.ro ds Figueired.o 
Bezerro Neto 
Pessoa de Quetroz 
antônIo JucA 

• l"'\tula.res 
DanleJ KI1eget 
Irlneu Bornbausen 
Eurico Rezende 

'titular 
Me", de Sé 

l'1tulares 
Llno de MaIOS IPTNl 

COMPOSIÇAO 

PSO 
Suplente. 

1. AtUI10 Fontana 
2. JOSé GuJomard 
3. Eugênio de 8atrOl 
4. Menezâ\ Pimentel 

_ . 5. Pedro Luc1ovl.eo 
PTB 

SUplentes 
:;.. José .ErmiI1o 
2. Edmundo LeV1 
3. Melo Bl"aga 
4. OSe&.l PaSSo! 

UDN 
Supletl\ea 

1: MIlton Clampoa 
2. João Agripino 
3. Adolpho Franco 

pt, 
Suplente 

AloysiO de carvaIho 
B.P.l. 

1. J\llio Leite (PRl 
Suplente. 

AurÇJlo Vianna (PSDI , 
Secret4r!ó - CId BrUgger 
Reunl1iea - auartao·leiraa_ 

2. Josaplla\ MarInho ISem Il!2endll 

INDOSTRIA E COMtRCIO 

Presidente - SenlUlor JOSê l"eI!e!aoo (PSOI 

Vlcll-Presldento - Senador Nel!Otl MacUla0 (PrB), 

OO:MPOSlQAO 

Titular .. 
JoSê Fellelano 
Atnl0 Fonu.na 

Nelson MacLllan 
Barros, de Carvalho 

Adolpho Fr!~co 
Ir'.neu Bornhausen 

,PSD 

PTB 

UDN 

B,P.l. 

Suplen\ea 
Lobl!.o Aa eUvolto. 

- Set:'~tiAo Archer. 

Vivaldo Lima 
Oscai Passos 

Lopes da Costa 
- .Eurico Rezende 

Aarão Ste!DbrUCII RaUl OtUbertl 
Secl'etàrla _ Marta Belena. Buen~ Brandão. 

, R,ellclãn _ Qulntaa-tetra.a.ú.·IS,3Q noras. 

LEGISLAÇAO SOCIA~ 

PRESIDENTE: Senador ViValdo Lima (P.T.B.) 

VICE-PRESIDENTE: Secador Walfredo Gurgel !P.i:l.D.> 

TitUlares 

RUY Oa...pell'O 
w;iJtredo G'll1'gel 
Attlllo Fontnna 

. Eugênio BarrOll 

Vivaldo LlIr.a 
AntOnlo Juoã 

P. T. S. 

O. D. N. 

-Suplent~ 

Leite Neto 
José Gutomard 
Slgetredo ~aehe(:o 
LObão da SllveiJ-a 

Edmundo Levy· 
Pessoa de Quei.roz 

Eurico Rezende Lopes da costa. 
Antonio Carlos Zacharias de -AssumpçAo 

P.5.'B. e M. T. R,' 
Aurél10 VIanna Aarã~ 3telnbruclr' 

SECRE:I' ARIO: Cláudio I. Carneiro Leal 

REONlOES; 3'-feiIs,s· - às 15,00 horas 



Quinta-feira I DIARIO 00 CONGRESSO NACIONAL (Segllo 11) 

MINAS li: ENERGIA 

Setembro de 1964 3077. 

PRESIDENTE: Senador Josaph.t Marinho (P.B.I.) 
VICE-PRESIDENTE: Senador José Erm1r!o (P.T.B.I, 

Titulares. 

Benedicto VaUadares 
Jefferson de Aguiar 

José Erm1rl0 
ArgeIUlro de Figueiredo 

João AgrlplnO 
Antônio Culos 

P. S. D. 

P. T. B. 

U. D. N. 

B. P. I. 

Suplentes 

Pedro Ludovico 
FlIinto Müller 

Nelson Maculan 
Antônio JacA 

José Cândido 
Afonso Arinos 

JOliaphat MarInho , Jt'iHo Leite 
SECRETARIO: ctãudio I. Carneiro Leal 

POLIGONO DAS Sê:CAS 
PRESIDENTE: Senador Ruy Carneiro (F.a.D,' 

VICE"ERESIDENTE: Senador Aurélio Vianna (P.S.B.) 
Titulares Suplentes 

Ruy Carnetro 
Sebastião Archer 

Dix-Huit Rosauo . 
Argemiro de Figueiredo 

P. S. D. 

P. T. B. 

U. D. N. 

Sigefredo Pacheco 
.Leite Neto 

OntOnio Jocá 
José Ennirio 

.João AgrIpino Lopes da Oosta. 
J'osé Cândido Antônio Carla,:; 

P. S. B .• P. R. 
Auréllo VIanna. Júlio Leite 

SEORETARIO: Cláudio I. C.rnó!ro Leal 
REUNIOli:S: 58-feiras - às 16.00 horas 

• 
PROJETOS DO EXECUTIVO 

PRESIDENTE: Senador João Agripino CU.D.N.) 
VICE-PRESWE.NTE: Senadol' Wilson Gonçalves (P.S.D.) 

Titulares Suplentes 
P. S. lJ. 

Lelet Net.o L Walfredo Gurgel 
José Guiomaro ~. José Feliciano 

3. Rui Carneiro 
P. L. 

Mem de Sá L Aloysio de Carvalho 
P. T. B. 

Barros Carvalho 1- Edmundo Levy 
Bez erra Neto 2. Melo Braga 

U. D. N. 
Daniel Krieger 1. Antõn10 earlo, 

2. Adolfo Franco 
B.P.1. 

L "l~ de Mattos 1. Aurélio Vianna 
SECRETARIO: José Soares de Oliveira Filho, eventual a 

REUNlOES: aa-feira. - às 15.00.horas 

REDAÇÃO 
PRES!UEN'l'E: :=>enador D1X-Huit Rosado CP. T .B.) 

vrCE·PRESIDENTE: Senador Antônio Carlos (U.D.N.) 
'I'itulq.res Suplentes 

P. S. D. 
Walfredo Gufgel Lobão da Silveira. 
Sebastião Archer Josê Feliclano 

Dix-Huit Rosado 
P. T. B. 

U. D. N. 
Edmundo Levy 

AntOnio Carlos Eurico Rezende 
BPI e S/LEGENDA 

Júlio Leite Josr.phat Marinho 
SECRET ARlO: Neuza J. Verrisimo 

REUNIOES: 4!1o·fetra - às 16.00 horas 

RELAÇÕES EXTERIORES 
Prefildente _ Senedltc Valladat@6 IPSlJl 
V1ce~Presldente - Pessoa de Queiro2 IPTBl 

COMr'IJ_.';AO 
I'1tulares 

B<:ucdt<,tc Vl11adares 
Fll1Dt.c M.UDel 
Men~.ze:o t,->I nentel 
José Gulomard 

Po2",ssoa de Queiroz 
Vivaldo Lima 
Oscar I?asws 

AntônIo CarlQs 
Jose Cê.nd1do 
Ruf Pa.1rneJra 

PdU 

FTIl 

ll1lN 

Suplentes 

i R'1Y Carne1ro 
:& U'tU! N'eto 
2, VletorlLO !t'leJro 
4. Wll/'iOD GonçaiVe! 

i Ant.(mlo Ju~é 
a ,l\.rgeroU"o de F1:rue1redo 
3 Mele Braga 

1 Padre Caln?nns 
3 João Agrlp'Dc 

.. ~ Mem de StI: • PU 
B P.L 

Aa,ao Steinbrucl1 fM1'a) L1no de Matt.os ,PTN) 
Secretdrzo Jo§.Q Ba.tl~t.8 OarteJon t:fr'loco. 
ReuntlJe~ _. qUlnr..."tS- ~-e1ra.s. u 16 noras. 

SMJDE 
PRESIDENTE: Senador Slgefre<!o Pacheco <F.S.D.) 

VIOE-PRESIDENTE: Senador José Cândido (U.D.N.), 

TitUlar •• Suplente. 
P. S. D. 

Slgefredo Paeheco Walfredo Qurgel 
Pedro Ludovico 'Eugênio Barrol 

P. T. ll. 
DI%-HUlt Rosado AnWnlo Jucá 

P. 8. P. 
RaUl Glubertl Miguel Couto 

ll'. D. N. 
hs6 Oâ<ldldo Lopes da Costa 

SECRElI'ARIO: Aney O'RelUy de Souza 

Beunl6es: D'-felra - às 16.00 hor .. 

SEGURANÇ.~ NACIONAL 

PRESIDll;NTE: Senador ZaearJàs de AssumPÇ!l.o (U.D.N.) 

VICE-nRESID'mTE: Senador Oscar Passo. (P.S.D.I. 

Titulares 

Victorino Freire 
JOOé GUlOmard 

Oscar Passos 
SUvestre Péricl6. 

P. B. D. 

P. T. B. 

U. D. N. 
Zachar1as de Assumpção 
lrlneu Bornhausen • 

Raul Glubert 
B. P. I. 

Suplentes 

Ruy Carneiro 
Attilio Fontana 

José Ermlrl0 
Dix-Huit Rosado 

Adolfo Franco 
Eurico Rezende 

Aurélio Vianna. 

SECRETARIO: Alexandre Pfaender 

REUNlOES: 6a~f{!ira _ às 15.UO horas 

SERViÇO PúBLICO CIVIL 

PRESIDENTE~ Senador Alo3'sio do Carvalho IP,L.) 

VICE-PRESIDENTE: Senador Leite Neto (P.S.D.) 

Titulares 

Leite Neto 
Sigefredo. 

Dh:· Hl"! f~o~ado 

SilvestrE' t"erlc:es 

Padre Calazaru 

AloysIo de Carvalho 

P. S. D. 

P. T. B. 

U. D. N. 

P. L. 

B. P. 1. 

Suplentes 

Victorino F'rein .• 
Fllinto MülJel: 

Mell Braga. 

Antônio Jucá 

Antônio Carlos 

Alem de Sá 

Aarão Stelnbruch A:Ilguel Couto 

SEcr 1'TARIO: José Ney Passos Dantas 

REUNICES: S8-feb. - às )5,00 Llorac; 

lRANSPORTES, COMUN:CAÇ.ÕES E OBRAS PÚBLICAS 

PRESIDENTE: Senador Lepes q.1. Custa lU. D. N.) 

VICE-PRESIDENTE: Selll.-tI Ir Bcz:.:rra Neto IP. I .8.' 

Titulares Suplentes 
P. S. D. 

EugênIo Ba.ITOS Jeffer~on do AgUlBr 

Wilson Gonçalves JOf'.é Guioruard 

Bezerra Neto 

Lopes da Co!'ta 

Miguel Couto 

P. T. B. 
Md~ Braga 

U. D. N. 
rr:z)E'U Bornhau~en 

P. S. P 
RaUl Gl.ubertl 

SECRET ARIQ: Alexandre Pfaender 

RF.TTNlt"JE..S: .a-!eira - às 16.00 horas 
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Dl4RIO DO CONORF.eeo NACION'!:.. (Segil2 2!!_ .. ____ ~_S;;;;,ot;.;;em,;;.;;;b;,;,r;;;,o ,.:;d;.;;e_1;.;g(i/;,;, 

f 
~) ·P.ar .. RfilsSo ,do ProJoto que 

define, o regula a PROTE. 
çÃO AO DIREITO DO AU- D) 
:rOR 

, Crlo.da =_ da Requerun_ 
'lI1't8lH!:l. do Sr_ Senâdor M1lton 

" ;Camp06, a.provado em 20 do JanelJ'O 
ele 1962. 

, ÇOMISSõES Ji!S,PECIAf$ a;Q~~: ~':.'dt~~ i:a~ 
" membro de 1982. 

Para e1Itudo das oausas que, Q) Para o estudó da sltuaçl\o- até 16 a. ae.nmblo de 196f 
dificul'tam a PROOUÇll.O do CENTROTGCNICO DE: Requerun!lDto 1.lss-Gs, apto em 1 

AGRO PECUÁRIA e suas re. /AERONAUnCA E DA ESCO- ''''''=~~t~. 1':; 29 de outubrc 
percussões negativas na ex- , LA DE ENGENHARIA DE 1962, 15 de mll10 de 1965. 23 d4 I 

I=:::"!ltção ' AERONAUTICA. DE 8 ' JO~ de 1963. 
S! 005 CAMPOS Membroa U8) - PO.rtIdOO 

, Dwgnad. em 22 ,~ noVDlllro' de CrIada em \'I1'tude de ReQaerunllll-
';~62 ' to 11' 569-6J do Sr Senador JGS6 0r1aa.a em Ol.rtudo do Requer1mllll-

l?rorrug"'la ,até 15 de, dezembro do ErmIrlO, aproVado 118' .... ão da 20 de to "' 168·63, do Sr. Scnallor i'adre 

Jef1erSOD ae Agular - l'aD. 
Loba., 118 SlIve1r. m "" abri 

,1963 OjIl,V1J:tuâe do Requerllnollto n1l.., SiDsto de 1953. Oalazans, apro'lado na .. ssão <10 1lI 
mero 193-62. aprovado em 12 de d ... · de Ilovembro ae 1963. 

1963> _ 1'80. -
Ruy CarneIrO - psn. • 
senedlçtQ Va!ladL\rcs - PSIJ. 
Wll80n OoIlÇtLlveo 'lIS áe 00:1 'membro de 1962. Designada em 22 do l>IIO<lto de 1963. DeS1gl1ada em 13 d.:'ovembro ele 

COmpletecta em. <1. JaneIrO O. PrOrroga<l8. por 1 ano, em' vutude 1983, 
,1963, com • desIgnação -CIOs Sem..".es do Requerllnento 11' 1.191-03 de s... I'rorrogoâe até 15 de dezemhro de 

1963) - Psp. 
~Sena.dorea vasconcelos Torres e nh01' SenadOr SigetredQ . I?~ 1964. eIll 'Vírtud€. do R.equartmeubO I'!:Ú .. 
ili:ámunda [ . .ev1. aprovado em 10 d. elele!l1bro <Ie mero 1.153·53, ao Sr. Senador An~ 

O_el Kneger - UDN. 
Lopes aa OOota I2Y <Ia outub~ 

Prorroga'la até 10 de dezeml>ro ele r9sa.·.'.' nl<> JucA, apro..do em lO de ~ .. em. 
19'" 'tud A. R' bro de 1963. 

1962) _ UDN. ' 
MJltoD Oampoo IVICe-Pre&ld'" 
lierlll8Jdo VlOlra - IJDN'. ,,' ~ em VU' e....., equerunento. nú .. , Membros (8) _ ParttdoJ 

mero 1.108 .. 53 dO Sr. SellAdor MeMo Membros (5) _ Parll~' '. 
zoa punentel .. provado em 15 :Ie 4e- JOU E'eJiclal1o - E'SD. Jose Faliclano - pSD. 

RuI l'aJmeIrD _ UtíN. 

membro de 1963. Slge1reoo I'amteco .VlcePr.1 Ruy Carnetro - PSD. 
l'BD. Ant.-ônl<> dueá _ PTB. 

Silvestre i'erleles tlIS Ile a!>I1i 
19631 , 

Mem~roa m - Partld"" JOSé Ermlrlo (Presldenle) ... pTB. Padn OaJaz.na ,_ UIJ1I. Bezerro Neto l2S Cla abril d. J 
- !'TB. . 

Gilberto MarÍnllo _ i'SD. f.;opes Qa oosta - UDN. ' 
IUenezee.fllmente1 _ PSD. Aurelio "I1a.nnu tRelator-) - Pal>. 
HerlbaldG VII!ll'B _ I]UN. Sec,etano: AW<Il1:u Legllltat.1~O, li) 
MiltoD Oampoo _ UDN. pL-1O Alexandre Marque< d. A1bU-

Para o estudo das Mensa
gens do Poder Executivo re
ferentes à RJ::FORMA AD
MJNISTRATlVA 

Monso CelsO - P'l'B. 
Nogueira aa "Gama _ I'1'B. 
sarros Oa.."VaJho, _ PTB~ 

:Vasconcelos Torres· _ 1?'1'B. querque Mello. 
Edmundo LeVl _PTB. ReunJOe.: 2" • 4'" lelr" 1\0 ló 

Aloya!O Cle Oar •• lh:> ........ ide 
- 1'1., 

Aloysio <lo oarvalllo _ 1'1.. horaa. Mem cI& Sã - PIo. 
Josaphat MarinhO - 5!1e;::",-d;J 

'-- . Crlaa.'3 por ,UllclatlV8 da Càma.I8 
B f Para estudar a situação da E) Para efetuár o levantamen- ~: f~~Ui8~O.' "pro .. "" pelO Sen.do K) Projeto de Emenda à Co 

CASA DA MOEDA ' to .da PRODUÇl!.O MUlfERAL MeIlÍbros tiS) pa.rtiàoa tituição n 9 . 7(61 

crlàá. em vtrtuoe ao aequerlmen- DO PAIS e estudar os meios Benanor .. : I~S O~lP~~~~~!Rw~ P~ 
to D' 661-63. do SL Sena<lo, JeJter- capazes d~ .possibilitar a r;,\:Dlie':"!,J;~:- P-SD. TlVA DO SENADO. IN(JL[)1l 
IOn- <18' AgUl .. " aprovado em I; <Ia suo Industrialização BIg.h·odo I'acneco _ PSD. AS DI!; PROPOR 4 EXONIi.RA' 
8.\lÔaw d. 1963, Deslgnada .." 2i ãe argenurc de ~''ia(ill'edo _ P11l. DOS CHEFES 1111 illlS840 
SHõstc d. 1863. ÓÍ'taa. em \'I1'tude ao Requel'llllell' t;dmundc J.,eVl _ I'TB PLOMA'l'IOJI; PERMANIGNTIi 

I'ror"'g.~. ate 14 ae março ae .964 ,to D' . 66õ;63. do 6r. Senador ,OS!! Adolph.; ~'r""cu - IJDN. APROVAR O ES'l'ABELEL'IBI 
(90ál ... eln·vll'tude do RequerlmOn- Ermlrlo, aprovado na,sessão de 1& deJoàG agrlpu", -' O'DN. ~~N~g~iF~i~~O~B 
to DQmero USO-53. da Sr. 6811.\101 .etembro de 1963. Auréilo Vianná - pSB. PLOMA-rICAS COM PAtSES 
, fr d t d 10 Josapnat A1arUlho - semlegenila. ",e erSQn G Ag'J ar aprova o em OeS1g'naãa em 19 (te sefemoro de Deputados: TRANGEIROS). 
de dezembro da 196il. ' 1963. 

Gust-a,'i(J C2r;anem.a ~PreS1dente) - Eleua em 4: às outubr ode 196 
, ,MOllIbroo m - Pa.rtidoa Prorrogada em .virtude do Roque.' I'En. Prorrogada: 

JefltTson de I\.gul .. (l'reSld."lO _ r!mente,n' t.169-53, do ·Sr. So\\M1<>r Aderbai JureD" _ I'SO. - até 16, de Ilezembro de 1062 
PSD; • MUton C1l1ibpos; a.j)Í'ovado na ses.são t.aeru~ Vle.::ra .,.. 0'01'1 tSubstt~ldo' RequerÚllento 8(}7-61. a.pr. em I' 

de 10 de dezembro de .1963. pelo' eputado ArIl:lJdo NtJguWa). dezembro de 1961; 
Wl1$On GonÇal.ves - pSD. 
Artll'!l .VU'g1ll0 - !'TB. _ 
E\!mUndo .... n, - P'1'B, 
AdOlPtlo Fra-nco _ UDN. 

EurIco 'Rez,Çllde IVlcel'res1denr,,) 
UDN. ' 

. 'Membrct (9) ...:. part140s 

JoSll FellcJano _, P.su. f 
Attll10 FontaU - pSD. 
Eugêruc Barroé ..,1'80. 
Jose. ErmlrlO IReLator) - !'TB. 
'Bezerra Ne!>. _ !"l'B. 

JOSopllat Marlnho,- Sllogen"". MeJq Braga_ Pl'lI"' ' 
Lopes cI& costa ,- IJDN. 

,Secretarlo: OtlO1al rr"';lb"ltl'!'o, Milton CIllllPOO ,ll':esldente) 
PL-tl. "". B. _casttyon Branco. O N' , 

D" , 
~ 3úllo LeIto 1V1ceI'r,.) - I,>R. 

C) '.' secretlU'lo:'.&1IXlJIar LegJsalt1VO 
Para ,,o estUdo dos efeitos pL-lO /UeXa:ldre M,arqu .. da All:!u-
dà INFLAÇAO E DA POLITI. querque Mello. " ' . 

, 'CA fFIBUT ARIA e: c:.r;~ 31AL Reunlõ,,: ó" felr .. à.s, 16 oorao. 

'. SOBR$ AS EMPR~SI'.S "RI. 

Beitor Oia" - UDN.· - até 10· de dezembro cio 1963 
Doutet de An(irnd. - I.'TII. Req. 1.139·53. apr .. em 10 de de2 
Arntl.ljG OercH!l.rs _ PSP. bro da 1963. 
Juareo rã'or. _, .I'DCJ. O<>mpl.UI<Ia em 29 de outubr< 
Ewalao Plnl<> _. M'I'R. 1962 e 24 de al>11l ã. 1982. 

MembrOs U6) - l'artIdQ3 

'I) 'Para, no pra<!o do três (3) Menez .. i'wentel - 1'3D. 
Wl1$On GoIlÇtLl... (23 de abrI 

meses, p,-ocederao estudo 1963) _' presidente _ P8D. 
das proposições que digam Lobão da Silveira - pSD. 
resp'eito â .participa~ãodos Ruy Oarneiro' '2S dtlr.bl'll do 1 

~ -,pSD. 
trabalhaóores nos lucrOG GUlda Mon<lln I .. de outubrc 
das emprêsas. ' 19~1ÕÕ p~i."áO ,23 da abri: 

MID.ffiROS 1963) -IJDN. 
senadores; O'rue! Krleg .. - UDN. 

Bezerra Neto - Pl'es~de~te . MUton CampOD (Vice--Pr2s1dc 
Para estudar a situação dos Afonso Arino, - V!ce'l'reS/<Iente - UDN. . 
TRANSPOnEn. MARiTl. JeffersoD de !.gular Relator. . lienQalco Vteu:a - ODN.' 

VAOAS. 'F) 
Cnaaa _ ~I·. 'Vll'tutle do Requertmen ... 

. to nÇ 'á3l w 63 .. do Sr. senadOl Goli~ea 
Vlel .... aprc~Wn na sessão do 9 de 
agõst() de W53~ , 

'" LelteNeto 'Lopes da' Costa -' UDN. 
'MOS E FERROVIAR10S ,Nelson k'iaoUlCn SilveStre pér!cles, .... ,; .. ) 
. . EurlC!l ,u,ezende . Vlvaldó tJnia - PT.B. 

Orlada em vtttudo do Ré.Q.uerunen- Auréli~) Vianna. . - Amaury Silva (2.4" de allrlt: do ! 
,.. ni 7~2 .. ~~ 04_ Sr-. se..'lador J-é S.ecretál.'ta~ Arncy O'ReU1y de 'SOuza.. _ PTB.· . 

OeSJ~nao • ..", 8 de agõsto de' 1963. w • ~ ~ - '<In _.,'_ 
Ermlr1o, aprovado 118 sessão. de lide l1o,ga se.~ l,>inllO Fel1 

'. Prorroga0. em vtmlde ." ReqÍien- no .. uib", de 1963. COMISSõES ESi'ECIAIS (". de abril <1.1963) - R.elata 
menta n' I 161 da 1963 do Senbm: i'TB 
Senaq'or .Att1110 Fontana. aprovado ueslgnall. em 13 do oove!I\Pro' de ]f' ARA O, !&STUDO BJiE A10~ de os.rVat!u> _ PT.. 
em lO "O oe •• mbro de 1963. '9~rrog.da ~té III Cle 11"""".:"0 de ,PROJETOS DlEl EMEN, LIDo de Matos - Pni. 

Memuro., fÕ) - I'al'tid". 1964, em \'I1'tude -do RflQuerlinento DAS A. CONS'i'K'TUICÃOL)' Pi-~jeto d;E;;:;olC:a à Co 
Attlllo "';'t9l1· Pr Ide to n9 1 162·63, da Sr. Senador· J1ll1" " .'. ' , ' , 

I'SD. a - ~ 11 - Leite. aprovado e;n 10 ;lD deõemln'O J) Projeto de Emenda à Cona- titulçao n9 8/61 

Jcs• m, ""C' la-no, - de 1962. '. tltuição fl9 4/61 (SO~itE EXONER.'1ÇAG I'Ó;;t l' 
o ,'," - (Vlce-Pr.) - Mombro- <51 _ p.rt,A~ '. . a"STA DO SEnADO O" 011 

. pSD. ~ u~ (QUE UlSPOI!,' SOIlRI! VENlJIlI"..EN- • v "" 

Attnlo -' •• a _ ,DSD. 1'08' DD, S f34G!STRADOSI DE, ,VmISAO 'On'LOMA'OOA 
""~- • OAK.'1TER PERl\'L~EN'J'lii:l_ 

SlgetredO Pacheco - i'SD. ~, f"': - " ••• h. <I 1""1 ' . 
JOOé JJ;rm1rlo _ Pi'B. • ._0 ..... m :' ."~ • ". Ele". em ó de OlltubrO ae Ul6 
rr1Deu Bornhausen _ ODN4 Prorro"acta.· . - Prorrogada: . 

A1.!feHo Via.nna· -. PSU. JüHD LeJt;; _ PR.· I _ até ib -de d"'?f!llbro 1e ~9tl~·~ ._ até t& de dezembro do 1$162,-
. Secretarto.! Of~C1aJ . L!:;tslattvo, Secret.arto: Auxtuar Le~l$lat!ve I Reqll(>rü:aento 6fl :)' 61 ap. ,c:!! 14 de Requerimento f.i08.,61. aproW4o e.1 

.. PI..-a. Julletll aIbelPO 'dOIS ·S9.ntua. 1.~·1O. AlexanJ1re. M. de A. MellO. dezembI'o de HHil. '. -' 51e Janeiro de 1961:· . 

JoSé E.-mlrfo '- Relator -Ii'~ 
Ado!phO f'rattco _. UDN. 
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- até lO ele Janeiro el. 1963. pelO completada em 110 cio _ cio 
equertmento 181-4~ aprova.c1o em 1J 1962, 211 de outttln'o cio lileI • I 6t 
! dezembro de 1862: abrU de 1963 
- até ló de dezembro cio 1964, pelo Membl'Oa tI6) _ Partldoe 

,equer1.IIl.ento 1.140·63 .a.provado em 
I de deaembl'O de 1963. 
Oompletada em 30 de ma.rço Ge 

162. 29 de outubro de 19/r.!. lia de 
bril de 1963_ 

Membroo (16) ;. Pa.rtldo, 

Meneze. Ptmentel - PSD. 
RU1 Carnelro .23 de al>!1J cio 1963) 
· Pres1dente - PSD. . 
Lobão de SUveira - PSD. 
Jefferson de Agu1a.r (23 ela abrll cio 

163> - PSD. 
Guldo Monrlln 129 de outubro de 

162> _ PSD. 
Dollle! Krleger· _ UDN. 
EurIco Rezende 123 de ObrlJ de 
16S) - ODN 
MIlton Qe.mpos - UDN. 
I1eI1lJaldo Vieira ,Vlce·Pres!<len:el 
· UDN. 
Lopes da COSta - UDN. 
Vaga do Senador Pinto h:'reU'B 
:3 de 'brU de 1962 - Relato: -
l'B 
Bezerra Neto 123 de abril de 1~3) 

PTB. 
Amaury Sll.a (23. de .abrU de 1963) 
· P'l'B 
Vtvaldo Llma _ P'l'B. 
A101sto de CarValho - PIo. 
Lino de Ma!:.Os - P'nil. 

') Projeto de Emenda à Cons-
tituição n9 9/61 

lUE MOV1F1CA O REGIME DE 
ISCRlMINAÇAO DAS RENDAS) 

Elelta em ~o de no~'embro de 1961. 
Prorrogatta: 
- até lfl de dezembro de 1962 ne10 
~queruneDtD 60.1-61. ap."Ovaao em li 
i dezembro de 1961, 

..: ate l~ ele dezembro de HI63 pelo 
3querimento 782~1J2 a.provadO- em l2 
: dezembrc de 1962: 

- ate 15 de C1ezem.brc de 1964,' pelO 
~querimento. 1.141 .. 63 .aprovado em 
de dezembrCl de 1963. 

Membro" !IID - partla"" 
Jet'ter/SOD ae AiUiAr .23 de a.brD 

1963> - PSD. 
MeoeZ& flimeoteJ _ PSD. 
FUlntc MUilel - PSD. 
Guldo MondJ.n 129 <1e outuo:o de 
82> - PSD. 
!lu, Ca.rnell'o '23 de abrll 110 19U3 

pSD 

DanIel Krleget 'Relator) - UDN. 
EWr1Co Rezende (23 de a.DnJ de 
B8> - ODN ' 

JefrerSOD n. Agular _ PSD. 
Wilson Gonçalv" (23 de· Obrll de 

19B3> - PSD. 
RUy uarnruro .:.. PSD. 
Lob~o da SUveira - PSD. 
GU1do Mond1D 129 de ou;ut>to de 

1962' - PSll 
Milton C"",poo - UDN. 
aertbwdt Vlelra - UDN. 
Lopa. de Costa - UDN. 
João Agrlpmo '23 de abril de 1963) 

_ QUI<. 
. Eurloo Rezende f23 as abrll 4e 

1963> - UDN. 
SUvestre Pér1.Cles .23 4e al)tIl ti. 

1963. _ PTB. 
oNgtIell'8 d.a Oitma - PTB. 
Barros CarvaU'o - PTB. 
Josaphat Marinho (23 de abrll de 

!963> _ S. leg 
AloySiO de carvalho _ PL. 
uno de Matos _ P'l',l\I 

O) Projeto de Emel,da a cons~ 
tituição n 9 11/61 

,CRIA~'AO 011 NOVOS 
MVNlVrPIOS) . 

!melta em 28 ·de março de !~62. 

P1orrogaçãc: 

- a.te 15 ele dezembro de 1963 pelo 
tteq. 194~62, aprovado em 12 ::te ~. 
z.embr" de 1952 

- a.té 15 de dezembro de 1964, pelo 
ReQ. 1.143 .. 6:i· aprovado em !O de 
Clezembrc -de 1963. ~ 

Completada em 29 de outul):'o (le 
1962 23 de abril de 1963 • 1!2-.. lU· 
ibo de 1963 

Membros - Partidos 
Jefferson Qe Agulal _ PSD. 
WiLsOD GonçaJVf:j <23 d.e a.brll de 

1[)631 - PSD 
Ru.v oarnelro - PSD. 
lAOà.c ela suvelra - PEn. 
OUllÍ(l MQndiD .l29 ele uutU!lro de 

19621 - PSD 
l'41Itoo Campoa - ODN,. 
lierlblUt:t< VIeira - UDN .• 
U>P"-' da Costa - UDN, 
João agrlpino '23 de abril de 1963) 

- UDN 
e:unco Rezende «23 de abril de 

le63, - ODN·. 
SUvestr< Pertole. 123 de abrfi d. 

1963' - PTB 
'Nogue1l'a ela Gama - PTB. 
SarrOs carvalbo - PTB4 
Aloysio de carva.1ho - PL. 
Mlg"uel Couto - PSP. 
Catteto Pinheiro 123 ela abril de 

1963' - PTN. 

Joao AgrlplnO !23 de abrll de IW3 S) Projeto de Emenda à Cona-
- VICO-Pre.sldente - UDN. tituição n9 6/62 

Dfl.D.lel (trleget - ODN. 
SUvestre Pérlcl.. 123 de abrU de 

1963> - PTB. 
Nogueira àa Gama _ P'l'BA 
Sarros Carvalil<> - PTB. 
A101SI<l de Carvalho - PL. 
Aurélio Vianna .23 de "brll de 

1963) - aelatar - PSB. 

rDISPO!!. ~OHRII A KNTREG.!l AOi 
MUNIClPlOs OE 80% DA ARRE· 
CADAÇAO DOS ESTADOS QUAN
DO ~XVEDER AS REND.!lS MU
NICIPAl", 
Elelta em '13 de setembro da ~9d2r 

Prorropaa: 
Q) Projeto de Emenda à Cons. _ ate lO ae dezembro de 1963 pelo 

. tituição nq 2/62 . Requerimento QY L . 147·6:i aprovado 
em 12 de dezembro de 1962: 

(INSTITUI NO~' A 0I5CRIMJNAÇAO _ .te to n .. <lezembro ae 1964 oelo 
DE R-:NDA~ EM FAVOJt Ul~S Requerunento 1.147·0 3&prova-do em 
aIUNIClPIOS). 10 de dezembre de 1963. 
!melta em 23 ae m.lç de !96~. 

PI'orrogaçáo: 
- ate 15 de dezembro de 1963 pe.!o 

Requerunento 186·6~. aprovad.o em l.~ 
de dezembro de 1.962; 

_ ate 15 de dezembro de 1964 ,,"'ICl 
Requerimento 1. H:~~6::1 aprovada em 
10 ele dezembro de 1963. 

OOmpietaoa em 23 de &0(0 àe 
1963. . 

Membros· _ Partidos 

Jefferson ae AgUiar .- ~SO. 
Wilson Our.l,:alves I~:i ae ,a.:) .• lj Clt 

1963> - f'SU 
RUy UarneIio - PSD, 
Lobão da SilveIra - PSD. 
Ulte Neto 123 de abro de 19d3) 

- PSD 
a.!lilton Campos - OUN, 
Heribaldo Viell's Vlce·PresJden;e _ 

UDN 
Menezes Ptmentel - PSD. 
EUrICO Rezende 123 de aUr.1 tele 

1963' - a.elator - ODI< 
Silvestre Péncle" 123 de a.brlJ tiL 

1963> - PresIdente _ PTB. 
N oguelra da Gama - P'fB, 
Barros Carvalho - PTB 
Aloyslo dt= carvalho - PI... 
L1n(l de Matos - PTN 
João AgrU>lno '23 de abrll de 1~63) 

- UDN 

COmpletaa em 23 ele abrU de 1963_ 
Membroo - PartlCl~ 

JeCtersOD'ae Agwal - PSD. 
Ruy 9arnero - PSD 
Lobão àa !im'era - 1'6D. 
WIlSQD" Gonçaive.s í23 de abrD de 

19~~> - PSU 

LeIte Neto ·23 4 6a> - PSD. 
Menezes PlmenteJ - Presldente. 
MIlton campo.s - ODN 
aerlbaJoo VlelT8 - OUN 
losaphal MarlDtlo - ~3 i 63) 

V1Ce~ Pres1dente _. ODN 
Oanle. Kr1egeJ _ UUN, 
Vaga eto Sennor Pinto Ferreu'4. 
EurICO Rezende 123.463) - OUN. 

(26 4 63, _ PTB 
Nogueira da Gama - P113 
Barros carva..bo __ P'X'b, 
Mem de Sá - PL. 
lUigueJ Couto ... 123 4 53). _. PSP. 

T) Projeto de Emenda à Cons. 
tituição n9 6/62 

lAVMl!:N'I".:'1 .rABA QUATRO o NO .. 
MERO DE REPRESEN~ ANTES 
DOS ESTADOS E 00 DISTRITO 
FEDERAL NO SENADO) 

EleHa em 13 9 62 

Prorrdgada: 
DallleJ Krleger _ UDN. . - ate 10.12 63 pelO RequerlmentO 

790-62. aprov.do em 12.12 62, 

R) Projeto de Emenda à Cons
tituição n 9 3/62 

- ate l~ 12 64 'pelO Requenmento 
1.148·63, aprovado em· 16 12 63. 

Completad, em 23 4.63 

Membros - Part1<~os (AO~·OltlZA o f1t1BUNAL SUPE
RIOR ELEITORAL " FIXA!" DA-
TA PARA " REALlZA(,JAO DO aJeftercsoD~: AgUla! - PSD 
PLI<BlSCJTO PREVIS'J'O NA '" arneuo - PSD 
EDENDA CONSTITUCIONAL li' Lobão da SUveira - Relator 
, ..; ATO ADlCIONALI PSD 

Wt.l.son Gonçalves í23 4 63' 
PSD Ele1ta em 10 ae JUlb.o d.e 1952. 

Prorogaçao: M.enezes P1mentel _ PSO 
_ ate ,tl de dezembro de 1UGi! pelo 

Requerunento 78'i .. 62 a.t>rovado em 12 MlltoD campo.s -ODN 
de dezemtm,l de 1962. BerlbalCio Vlelr6 _ ODN 

_ a.te U; de aezembro de 1964 PlllO J. 

-

MUt-oD uampos - ODN. 
aeriblUC1c Vieira - UDN. 

P) Projeto de Emenda à Cons. aequerlDlento 1 14U aprovado em !C. Josapha' Marinho - '23 4 63' 
. ... de dezemOr(l CI.e 1003. ODN 

E\w P&!melro -UDN. 
amaW')' Sú.a - 23 de abrll de 
B31 - PTB 
Sarros Carvalho - PTB. 
A.rgenuro de FIgueiredo - PTB, 
Bezerra Neto 123 de a.bril de 1963 
PTB 
~1"Y"lo de Carvalho - PL, 
lo!Do de Matos - PN. 

I Projeto de Emenda ft Cons. 
tituição n9 10/61 

PLlLAI,;AO OAb CO'IAS DE IM
POS1'VS DESTINADAS .!lDS MU
NICIPIOS, . 

Celta em 28 de dezembro de 19ô2, 

?rorogaaa: 

- e.te J.5 de dezembro de 1963 Delo 
q. 783·63 aprovado em 12 de d.
abro de 1962 

- até 15 de dezembro de 1ge:4 'Pf'Jo 
Q 1.142-63 aprovado em 10 d. ou. 
)ro de 1963. .... 

tltwçao nq 1/62 oompletada em 23 ae al>J1l ae DRlllel' Kr1eger .- ODN 
1963. • Eur1CO Rezend.e - (2:i 4 63) - Vi .. ,OBRIGATOIUEDADE 01\ CONCUR

SO PARA INVESTIDURA EM 
CAROO INICiAl DE CARRI<IRA 
B PROIHIÇAO DE NOMEAÇOES 
INTERINAS I . 

!melte em 10 ae lllalo de 1963. 

Prorrogada: 

- até ID dO dezelll!r.o ae lW2. pelO 
Req 18.-.6' aprova.àe em 12 de de· 
zem.bro ele 1962 • 

- a.te 1b àe dezembro de 1963 pel() 
Rt"4 1 144-6:i lI.-provado em 10 dE' de .. 
zembro cte 1963. 

completa"" em 33 ri. a.D1'Il ae lSllI. 
. Membros - PartJdos 

JefterSOIl de agUiar _ PSD. 
W\lBml O<>Deal'" t2ll tt. abril ae 

\963\ • pSD 
RUy t;a.rnelro - PS " 

. Menezes P1menteJ - P8D. 
Milton Campos - UDH. 
aer1baUlo VteJ.ra - CDN. 

EUrIco Rezende (23 de abt1l de 
19B31 - UDN •. 

M,embl'o.<:. - Partidos 

Jefferson ae. AgU1aJ - ps. 
WilsoIl GonçaJves '23 ele a.~nl 

1963> - ;OSlJ 
Ruy ~arDe1ro - PSD. 
1.aObá(; da SUvell'a -! P8D. 
Me.Dez~ PlnlenteJ - P.SD. 
Le1te Neto .23 de abril de 1963) 

PSD 

ce·Presidente - ODN 
•• Vaga ào senadol ?mt<l Ferrel!a 
(23 4 63l ~ PresIdente - PTB 

àe Nogueira 4", Gama - PT,B 
Ba.rro~ CarvaJ..he - PTH 
Mem de Sá _ PL 
Júlio Leite 123 4 63) - PR 

U) Projeto de Emenda à Cons. 
tituição n9 1/62 Milton Campos - UDN. 

Hertbaldo Vieira - OUN. 
Joãe Agripino 023 de Obrll d. 

_ UDN 
~963) i {U,EVOUA a. t.:Mt..NUI'l CONS'l'I1""V

I· ClONAl N' 4. QUi INS')'!'rVIL O 
EUr1cc Rezende 123 de 

1963\ - ODN 
OarueJ Kneger - UDN, 
Silvestre Péricles (!*I de 

1963' - PTB 
Noguelra da Qame - P'l'B. 

Barros CarvaJ.ho - PTB. 

Mem de Sé - PIo. 

Aarão Stelnbrucb _ M'l'R. 

..orU dtol SlS'J'EM.A PAfU.A.MEN', AR uE 
GOVERNO I! O 1\1('1 61 OA LO:\S· 
TITUlÇilO FEUERAL DE 18 OE 

abril de- SE'l'EMB n o DE 1946'. 
Ele1ta em fi 12 62. . 

, ProrrogaC1a; . 
I - até lD 12 ag pelo ReQ'H"runento 

1
791~62 aprovada em I:.! 12 6~; 

- ate 15 12 64 DelQ Rt'Q',~nm. ento 
1 149~63 aprov3.(ia em la 12 63, 

l, Completada, em jl3 4. 63. 

" 
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Membros _ t'l-rtl(h,lS L.t!It.t: Neto .- PSO. 
.'~rtel~vll 1e A,;:-uun _ t':::U I iLlIaU!'y ~tJV8 - P11i 
u,'..l'f Ca.me:n. - PSO B·~zerra Neto _ PT1:i 
E'edn:. Lual\vlCo _ j;>:::;U ., va',?a. do Sena.aor PInto t"errelra 
W':Süo Ullr:ça:\le$ 123 4 ti3) - - P'I B . 

~:3U I .. V:l\j8 doi) Smador E1u!1rOo ca· 
Heln'CIHO Vdl:a.ü,!es ~ t~Sn ~a;f,,) v~ce-Preslden"e, - P't'B 
l!.l~nt·l·'~ p,!Jlt>otei. _ Pti.lJ I va..;a de Seo.sdor Ed'.latdo A.S~ 
1'0,1:"\.111 Cflmpv,:, _ UU1\' 5'IH~t - pTH • 
fien'H,o( V,Hra _ UL1N C;~trlC" H":'.~nde - ?!"p t."\-te -
BU:"JCL Rt!zí'nae 23 4 6~' _ UDl"i ~~:;Con campos - UON 
U,Úllf' Kr.e~et _ llUN 'I llá(lle, KflegeJ - lJlJN 
J:Ját,l l\~np;n(J 23. 631 _ UUN A,lIVS!(' de CIHv81ho - et 
A :n<l '.1"," ':'ilive ~a' 63' _ t-' J ~ los.tl pt14' Man!lho - Re.a tor 
t.;ogUt> 1I 6 /'ja GlinlD _ p"n~. :=;t'1Il Legenlla 

B;lr~{J.1' CFlfl.'alhe :. fYl'lj 
Mero de Sa - PL 
RalJ.. G. ubert.1 - ~'SP Y) Proj€10 de Emenda 

. t1twção n9 4 , 63 

V) Projeto de Emenda' à Cons Il'O.\'l.'EUl<. I1\lUNIUADt:S AOS 
VmtEA()OUt:SI 

tituiÇão n" 1/63 
('I'HAB,\LUO .H<.: MVLHUU:S I!. 
SOftt:~ t.; l.'ttAUALlIo l~", 
IH!S'I ~I .. \M INSAI.VHtU.;S" 

Destl{n3Q~ em ;lJ t 6:': 

D'!;:;\'!':'\aü~ ~m ~ \) ISS 
.uI!. t-'rurruUtl(1a aLe 1ft nr 64 oelo ft&t." .j:'H:nmer;tl nllmeto 1 15a-ti~ .prova· 

·1<1 em iU l"l 63 
Me.Q'lJJTUS - pllrtlO(i.S 

pronogaaa ,,~to I:; l~ 64 pAlO Re
"'Jet'\mentc. \ l:~O õ:i apruvad ... é:1XI HJI 
ie oeZCll'Ibro de t903 t 

JettersuD 4! Ag'lla, - ~St' 
R IV ,Jarne1.ro - I:!SU 

'Lu,.O do. Slmlr. ;. PSD 
W:.,~un OOnç/llVC3 - P8U 
Menezt"s Ptmer,te1 - PSU 
l.el't ~et.o - PSO 

. Mem!)rO!i _ Paruó{)! , 
Jefter'6\)[~ Ot l\g':.:nat - t"tiD 
RlIy C:unetro - PSO 
UJoâG na Stlveira PSD 
WHson Oon~a.f~es - Rt.,& Oi( 

PSD 
Mene1E'S Plment.el - ,rSD 

A~nll~Jr'J S1l99 - P1'lS 

I tJf'1e'rra Neto - p'ca 
_ .• ,. 1!1gl1 do Senl1dor PInto P'f.llTt1r1lo 

1- "1'8 
L21te Netu _ PSD 81;-ve"ue Pé>r1clt>-s - P1'B 

Afonso ArInos _ OUN 
JQsaphat Marlllt\J _ ~em 

RaUi Glubêrtl -- PSP 
José Lel:'e - f'H 

2-2) Projeto (,a Eme.1da 
ConstltUlç.lO n'? 7/63 

à 

(TRANSI",nu:Nt..:li\ PAltA li fiE
~LU.VA UU l\11t.llAU UA AnVl~ 
QUh SI!. (;ANUIl1t\lAR A CARUO 
I!;Lf~TI\'U. 

Deslgnaau em li lU 63 
Prorroga-Cl.!:l aLe • ~ '41 64 ~.elO Re: 

querunentc aQmero l 1;)6-63. llPrQvll
do em 10 12 63 

Memorcs _ part:ào" 
JeUersoD at Ag'J 1'1l1 - PSD 
RUy CarneJro _ PSD 
Wílson OonçalveJ -' PSO 
J oee F~Hman\. _ PSD, 
WaJlroo.. Gurgei - E'SD 
Argemiro Ije li'1guelledo - eTB 
Seze.rra Ne'(l - t"1"B 
Sllve,')tTt pttncle.e - 1?'11l 
EdmundcLeVl - ... TIl 
Eut1eo Rezende - UDN 
MUton O,m"", - ,tJON 
A.i.oysfo de Can9 lho - 'PL 
A!<lt'\SC Antl06 - QUN 
Josapnat Ma.rlnho - Sem W~u!i. 
Jül10 Leite. - PH 

• 
Z-3) Projeto de Emenda 

Constituição n~ 8/63 
à 

A.matlf\' 811~'1\ _ t"ra .~.C.i).;l)uto St'ns - P'fa 
Bi!zerr;oo NNo _ VH:e·tJreSldenl,e - g'1.rlrc Rezenae ~23" 83, umt tAUTON~l\'UA' DUS &lUNU":fPIOS~ 

PTB Mll'{)D campos - UDN 
. \lagOa de SI~nadOl ?lD:to FerreIra A11)ys!t; 1e Carvalho - PL 

_ pore Joo.flph'u M.arlnho - '";t'm Legenda 
Rtlvestre Pêr1cles _ PTB \ JO"ão 1\!l1'1ptno - UON , 
Argenurú (te t"lgue1reao - P'TB 
Eurtc(J Rezf>nae l23 4 631 - UlJN Z 
WUtOD oam\X>s _ UPN I ) Projeto de Emenda à Cons--
DanIel Krlegel _ ODN . ! 
Jllsljphal Mannho - Sem Legenàa( 
A.JoyS~O de CElJ'va:bo PL 

W) Projeto de Emenda à Cons-
tituição nO 2/63 

(DIR~ITO UE PK01'ltlEll.\DEI 

Deslgnactob tal 23 I 63 
prorroga{1a; 
_ ate ló l2 ti>! pelo aequ.erttnento 

L. 151-63 a.prOVll:10 em 10 12 6:J 
M-emOros _ Partl~ 

JerterSQD de A.gUUll - P~D 
Ruy CliLroeiro _ presldente 
LobãQ da SU velra - PSD 
Wilson GQnçaJves - PSD 

PSD 

Menez~ PImentel - PSD 
HeribaJdc Vieira - Vtce.pre!lden-

lo - PSD. 
.. Amaury snva - PTB 
Bez~rn Neto - PTU 

• . • •. V sga de Senador P',n ~fJ· Fet .. 
reira _ PTB 
. SU ve.stre· E'értcJeII - PTB 

Attw 'luglHo - P't'N 
Eurlc(. Rezende 123 1 (3) '-' ODN' 
Milton campo.! - Relator "'- tJDN 
João Agrlptno - UDN . 
Josa,phI\t Mannho - Sem Legenda 
Aloysio de Oal'valho - PL 

titutção n'l 5/63 _ 
(lJl~\rOl', SOHIt"~ O l:\'IPOSTO DE 

','ENI)/\~ E COSSIGNAÇOES 

Des:~naai1 em al.I> 83 
P!,)rrogac1.a !ir.e 15 12 64 pele !te

quertroel1t.(. aúmeto 1.154·63. anro .. 
vado em !li 12 63 

M emtlro.; _ Partidos 
JetterSov k Agl11aJ - pSD 
RU)' Carueln - PSD·. 
Lol)l'l( 10 ':al\'e1ra - PSD 
Wt!sop Guncal"p..! - PSD 
Mene7.e~ P\mentel - PSD 
LeHé Ne'o - PSD . 
Amaun SilVA - PTB 
Be'1.ena Me1", - PTB 

Vaga· do Senador Humberto 
Nede.r -. PTB 

Ar€:emlrc: dto fi'lgulttredo 

EUrlot . R,ezecao - ODN 

~ltoll Camnoa _ UDN 
D!HlleJ Krleger _ ODN 

PTB 

Ah]y:S10 ~ Carvalho - PL 
Jos:aphat M3.rtnho - Se mLegenda 

~-1) Projeto de Emenda 
'1ituição nq 6/63 

I.INELEli 1 U'LlU ,\De) 

• Oeslgnaaa em a 10.63 
X) Projeto de Emenda à Cons· ~ .," •• I" 12 6 1 Re-

. .• q 3/63 .. orrug~o 'w ., . 4 De O 
tltUlçao n j,.\erimen!:.t, número t.156~G3, a.prova-

(DlSPO~ SOB1II< 11 I1DMINISTRA-1 \ I eD' 10 12 63 
ÇAO 00 tHSTR,TO FEDERAL E Membros - part1doa 
~IATER1A llA COW'ET&N{:lA , 
JlRIVATIVA 00 SENADOl a1t Jef.J,el'sOD (lt AgUl8.t - PSD 

• RIlJI OarDelrtl - (ISO 
oe..'u.gnaaa em a.O,53 
Prorrogada a. te 16 12 6-4 pelO Re

quertmentc l 152,·63, aprovacD em :s 
de dezetnbrc de 1963. 

Memb''''' _ Partidos 
Jotrerson d. AguIar - "50 
Ruy Carneiro - P5D 

Wilson aon<;alv~ _ flSD 
Jo.M FeJiclimc - E'SD 
W8.1!redc Gurgel - eaSD 
Al'gemlrt dt Flgue1redo - PTB. 
Bezerra Nero - PTB 
SUve.,,". PérleJ.. _ PTB 
Edmundo LOvi - PTB 
Euricc Rezende - DDN· 

eslgnads eIO Z'J 10 63 
prorr()gad~ ate 15 13 84 pelO R.&~ 

querirneotu nClmerc 1 151-63, apt'Ova-. 
(lo em J(J 12 63 "" 

Membros - Pa.rUdoe 
Jefferson de Agula.r - f'SO 
RUv carneiTt - POSO 
Jo;;p Fel1cumc ~ ?SD 
WU.$OD Oançalver - ~SD 
Bezerra N ek.- - ?T B 
Edmundç t.reV1, - PTa 
~'gemirç riguened.o - PTB 
Mele Braga - P'l'B 
Eurtc(' Rezende '23 4 a31 _ aDN 
aloysio dE CarvalhCl - ODN 
Atome Arln~ _ UDN 
Josaphat Marlnho - Relator 

Sem Legenda 
auréUa Vlanna - PTB 
JúlIo· Leite - pn 

2-4) Projato de Emenda 
Constituição 1'19 1/64 , 

à 

f.EIE'lçãc a.utoml'i f,!C.B ti, Vlce-Prtea 

sldeu:e com o PresIdente da R;ep1Í
bUcal 

Oes1g'lladl:' em 26.2.19<:4 
Jettersoll de Agutru IPSD) • 
RU, Carnelrt IPSD. 
LobãO ~ '~Uve1n (PSIJ). 
WllEOn Cl<>nçe iv,,", PSOl· 
Jose Fe!k'Js,no PSOl _ , 
8ezerra NI!tt.. P1'B) 
Art.lHIl VJr~t)Ic ,PTB). 
Mtônk Jud IPTB>. 
Q.sca.z PaSl)o.'! (PTB). 
AntôniO C3rl~ (U ONL 
AlOYs[o ae Carvalho IPL) , 
Eurlc( ,R.f'7e)~dl' IUDNl, 
Milton Campos (UDN1. 
Josaphat Marinho ,BPDa 
JúlIo Lelt, 'BP!\ 
AUl'él1o Vllmna (BF!). 

Proj(i'to da Emenda 
Constituição nq 2(64 

(l)á nova redação.à al1nea a, 110 
art,. 101 • al Item IX dO 1m. 124 da 
COnstituição Federlll. a fim d. esta.· 
beleeer que ooJam orocessa.dos e jul· 
gados noa er\me~ 'tomUDG~ 

_ OS membro.'! de OOngres.'io N'1l. 
c!0D;I\1, pelo Supremo TrlbunaJ Fe
derAl: 

Ocs1gnar.1l em 25 5 19aa 
J€fferscn tle Agull.1I lPS'D). 
A~tônio Balbmo IPSDJ. ' 
WIls{)U Gonça;ns tPSD). 
Ruv Carnél1'o IPSP.I 
Menezes t>lmentel ,PSD), 
Edm undo Le-Vl 'PTB I • 
Bezerra Neto IprrBl 
Artbm Virgll10 p'rB). 
OscaJ Pa~os 'PTB> 
Afonso ArL'1os ' UO!lO .. 
MI1ton campos ,ODN). 
Eurico Rezende I UDN'\ 
Aloysio de Ca-rvalhD 'PL). 
Josa,phat Marlnhc ,BPI). 
AuréI!o Vianna (BPl1 
Aarão Stelnbruf'h IBPD. 

COMISSõES 
PARLAMENTARES DE. 

INQUÉIUTO 
CRIADAS IIE aCORDO COM ( 

I1R~ 53 O~ CO:-lSTlTUlÇAO I 
O 4R~. 149 aLlNE.& " 110 R&
GlME.N1'O INTERNO, 

1~) ~Para apurar' a, aquisição, 
pelo Covêrno Federal, do. 
acêrvos de concesslonâria: 
de serviços público,. ! 
importação de chapas d~ 
aço para- 11 Cla Siderl'lr· 
gica Nacional. ' ~ 

CtUld. peie Reso/Ucàc o1lmero U 
de 1963. aM1nad. p,,", i.enbGt Ne_ 
~lacuIan e Olais 28 Senhorea Sen!l.o 
dorell lapr~nf(Iaa em ao de ma.1( de 
1963' ~ 

Des1gnada em 31 ae malo tIII IU61 
- Prazo - 120 d:.... até 28 tIII se· 
tembro de 1~63 

PTorrogflàa: 
_ Por mal:! 12Q dla.:s, em v.1ttud< 

':!a aprovação 00 Requ.ertmento n!1, 
. mero 656·63 CIo Senhor Senador JoàA 
Agrtplno, Oft sessãt de la de se:em· 
ore de 1963 121 horas). . 

_ DO' m6~ um ano ,em virt~1I1t dE 
aprovação do Requerimento Dúmerc 
1 173·63. do senh-ot Sena.dol Lei\.(; 
Net.o, na sessão de 12 de 'dezembrc 
de 1963 

Membros - PattlóOs 
JertersoD de AgulSJ' - PSD 
Lelte Net(,· IPresldellte) - PSO' 
NelSOn Maculan - PTB 
João Agriptno . Relli,t<>r , - UDN 
JOS3-phat Mat1nho - Sem Legenc11 

29) Pará apurar fatos aponta· 
dos da tribuna do Senadc 
e outros. relacionados con 
irregularidades graves , 
corrupção no Departamen, 
to de Correios e, Telégrafo! 

crta.<la pela Rero~uQac numen 8! 
de 19B3. assInad. Delo senhor Jef 
terson de Agutar e mah 33 8enhore< 
Senadores \apresentada nS. ,easi\lO. d· 
30 de outubro de 1963l .. 

Pra:r.o _ a U c r1m da sessão I,egta 
lat,lva ele U!83. 

prorrogação pOI 90 dtas la ~ 18 d 
marçO d' 10641 em virtude do R<I 
quertmentc número l 163~63 10 Se
nhor senador WHson Gonç.aJVe 
aprova.c!o na sessão de 10 de dezem 
bro de 1963 (21 80) , 

Destgna.çAo em 6 de dezembro d 
19B3· 

Membros (1,1) - PartIdos 
Jefferson de Agu15.r - PSD 
Leite Neto _ PSD 
MImo Fontana - PSD' 
WIlSOD Qonç-alves - Presldente 

PSD 
ArtUr ,Vlrgmo - PTB 
Bezerra Neto r8 11.63 - vtce~Pre 

sldenta _ I'TB 
Meuc Braga - PTB 
lol!() AgripinO '- tJDN 
Daniel Kr1eger - 1J01. 
EUrIco Rezende (23 4,631 -C IJOl 
Aurélltl Vianna - PSB 
SecretAriO; Aludllar Leg~~Ie.U't: Lobao d. eUvelrD - PSD 

WIlson Cl<>nÇJJv.. PSD 
M.ne.... Pimentel _ P5D 

Mtreon Campo> _ UPN 
AlOYSio de canl1lho - lJDlo 

- Os membroo d •• AlJ;semblélllB [,<1- t'It'9, I. N., P .... oo D.II_ 
cJsIatIy .... 1/<[08 TrÜJuno.!;o <14 J, .. \\çr,I. ......10 _" 8!l .. !n - ll'IID 



ESTAD·OS UNIDOS DO BRASIL 

~IÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEçAo 11 

A~O XIX - N.o 163 CAPITAL FEDERAL SEXTA'FEIRA, t DE SETEMBRO DE 1964 

NACIONAL, 
PRESIDÊNCIA . 

l"aço saber que o Seilado Federal aprovou, nos têrrnos do art. 63, nO lI, 
da Constituição Federal, e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-PreSidente, 
no exp:rcicio da Presidência promulgo a seguinte: 

RESOLUÇAO N° 36 DE 1964 

Autor~za a Prefeitura ]1.1 v.nicipal de Pôrto Alegre. Rto Grand' 
do Sul, a contrair empréstimo externo com o Banco lnteramerica
no de Desenvolvimento. 

Art. 1". E a Prefeitura Municipal de põrto Alegre, Rio Grande do Sul, 
autorizada, através dq seu Departamento ;rv1unioipal de Agua e Esgótos. a 
contratar com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (DIB) '" um em
préstimo no montante de 116$ 3.150.00 (três milhões e cento e cinqüenta 
mil dÓlares), sendo uma parcela, de US$ 1.650.000 (um milhão e seiscen .. 
tos e cinqüenta mil dólares) prestada em dólares americanos ou seu equi
valente em moedas de outros países e os restantes US$ L500.000 (um mi-
lhão e quinhentos mil dólares) em cruzeiros. ' 

Parágrafo único. O prazo de resgate do empréstimo será de 25 an~ 
as amortizações semestrais. em. número de 42 (quarenta e duas). ocorrendo 
a primeira em 30 d'e janeiro de 1969; Os saldos devedores. contados das 
datas de desembOlso das parcelas de empréstimo pelo Banco financiador 
'vencerão juros de 4% ao ano resgatados semestralmente; as demais condi~ 
ções serão as constantes do contrato de empréstimo. . 

Art. 2°. Para garantia de fiança a ser prestada pelo Banco do Estado 
do Rio Grande do Sul perante o Banco Interamericano de DesenvolvimentO, 
a Prefeitura Municipal d'e PÕl'to Alegre, através do Departamento Munici
pal de Agua e Esgõtos. fica autorizada a dar em penhor, para os efeitos I 
na forma do artigo 768 do Código Civil, os depósitos que fará ao estabeleci
mento fiador. de cifras que córrespondam, no mínimo. de cada vez, ao !l.ti-o
ciente do valor da respectiva prestação a pagar ao Banco financiador, pelo 
número de d'ias que antecedam ao vencimento, com um acréscimo de vinte 
por cento e com antecedência minima de seis meses e, assim, sucessivamen
te, até a extinção da. obrigação. 

Art. 30. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 3 de setembro ·de 1964. 
CA!lULLO NOGUEIRA DA GAMA 
Vice~presidente, no exercicio 

da Presidência 

l'onvocàçflo de sessão conjunta para apreciação de veto Presideneia.\ 

.Sessão Conjunta 

2" Sessão LegiSlativa Ordinária 
5>l Legislatura 

Em 9 de setembro de 1964, às 21 horas e 30 minutos 
ORDEM DO DIA 

VETOS PRESIDENCIAIS 

1°. Ao Projeto nO a.6BO-B/5B na C-âmara e nO 187/61, no Senado, que 
asenta os mineradores de pagamento da. contribuição arrecadada pelo Insti
tuto de Aposentadoria. e Pensões dos Ind'ustrlários. tendo Relatório. sob n4-
mero 11/64 da Comissão Mista. . 

2°. Ao Projeto de Lei nO 647-B/59, na. Câmara e nO 98/63, no Senado, 
que modifica o art. 16 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelO 
Decreto-lei nO 5.452, de 10 de maio de 1963, tendo RelatóriO. sob nO 2/64, 
da Comissão Mista. 

3°. Ao Projeto de Lei nO 3.237-B/61 na Câmara e nO 38/64 no Senado,' 
que acrescenta dois parágrafOS ao art. 11 d'a. Lei nO 3.807, de 26 de agOsto 
de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Socia}), tendo RelatóriO, sob nO 13/64, 
da ComIssão Mista. - . 

4°. Ao Projeto de Lei nO 3 /64. <C. N.). que altera a Lei do Serviço Mf
litar, tendo Retatórlo, sob nO 14/64, da COllliss:l0 M'sta. 

Cédulo 

I 

a 

4 

5 

4 

veto 

1 

3 

4 

4 

4 

ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇAO 

Matéria a que se refere 

Projeto que isenta os mineradores das eontrlbuiçõel 
anecadadas pelo Instituto de Aposentad'oroa " 
Pensões dos Industriários. 

Totalidade do projeto 
Projeto que modifica .Q art. 16 da VVtll:lUuuaçao (IUI 

Leis do Trabalho. 

Totalidade do projeto 
Projeto Que acrescenta dOJS paragl'afos ao art. 11 

da Lei nO 3.807 de 26 de agõsto de 1960 (Lei 01''' 
gânica da Previdência Social) . 

Totalidade do projeto 
Projeto que altera a Lei do Serviço Militar. 

alínea "g" do art. 30 • 
art. 59 (palavras vetadas). 

Alínea u g" do art. 30 

o Presidente do Se:!ado Federal. nos têrmos do art. 70, I 3°, da Cons
titUição e do artigo 1°, nO lV. do Regimento Comwn cvnvoca as duas Casas 
do congressQ Nacional para. em sessões conjuntas a realizarem-se nos dias 
17; 22, 23, 24 e 29 de setembro do ano em curso ..s 21 horas e 30 minutos. 
no Plenár10 da Câmara dos Deputados conhecerem do veto Presidencial 
ao Projeto de Lei (nO 2.006-S, de 1964, na Câmara e nO 15. de 1964 no 
Senado~, que UlStitut a correçãc monetàrta nos contratos Imobil1árlo~ da 
tnte.êsse SOCial o slstema r1nance1ro pa-ra aquiS1ção da oosa própria. crIa 
o Banco Nacional de Habitação (BNH) as Sociedades de crédito tmobi}:á-
rio, as letras imobiliárias, o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo 11 
dá outras providências. 

Senado Federal, em 21' de agõsto de 1961. 
AURO MOURA ANDaAOJ: 

Presiderite 

o Presidente do Senado Federal. nos têrmos do art. 70, I 3°, da Cons
tituição e do art. 1°. nO [V. do Regimento Comum. convoca as duas Casas 
do Congresso Nacional para, em sessão éonjunta a realizar-se no dla 3D 
::te setembro do ane, em curso, às 21.30 horas, no Plenârlo da Câmarn doa 
DeputadOS conhecerem dos seguIntes vetos presidenciais: 

_ Ao projeto de LeI nO 2.023-64 na Câmara e no 84-64 no Senado, que 
extingue cargos e cria outros, no Quadro da secretaria do Superior ftibu
nal Militai e dá. outras providências (veto parcial), e 

_ Ao projeto de Lei nO 587-A-63 na Câma.ra fi n" 91..fJ4 no Senado. qUI 
estende para o exerc1clo de 1963 a Vigência do crédito especial de •••.. ' ... 
Cr$ 500. OO(}. 000,00 (qUinhentos milhões de cruzeiros) autorizado pela LeI 
nll 4 _115, de 1002, a fhn de atender a despesa eleitorais (veto total) . .. 

Senado Federal. em 417 de agôsto de 1964. 

Senador CAMILLQ NOGUEIaA. D.l CMKl 
Vice-PreSidente no exerc1cio 

da Presidência. 



, l) Prf'.s~derte do Sl."nar1t; F{-f~(:fal, nOs têrmos do art. 70, I ao, ela Consd .. 
1.1.1 '."'} C do tn't. 1°. nO IV, do n,:glmentri Çomum, CQllYOCa as duas Ow;ru; do 
C ,~~;:c;:.s~ NIit' 10nal pJ.ra; em se.~fãv cotljunta R realizar.se no dia IV de ou .. 
i;T1.1:'U do. 'A.nú em curso, às 21,30 h!)r!ls. no Plenário da Cámara dos Dt:pu· 
i::: ct-J3, conhecelcrn dos .segtlin~es vetos presidcncial.s (parciais) ~ 

- !l.v Pi'-Ljelo de Lei 110 4, dp 1964_ (C.N,)" que modifica 8. ltgisltlçáG
<I::., ;:npos~ús ci:' ,"(m~J!m9 e r!·J.sêlo lo: dá outras providê-nc:as; e 

._. ao Prt1jel,.( df Lcl.n? :.LOO7.B .. 64 na Cámal'a e n() 85, de 19.54, no s-e~ 
r: '.j;}, que al L cl"1: a I:ci n<:> 4.131. de 3 de set:emoro de 1962, e dá outras pro
a~.~ ~ ::t", 

E-c:n~~j(J feç.eral. em '2 de ~t('filbro de 1&64. 

senador CAMIl.W NOGUEIRA' DA GA:t.-1A 
'Vice.Pre,s;clente, no exercic.O 

da Presidência ' 

COMiSSÃO M:STA I da matéria' no _ Congre.5S0 . .Nac!onal, 
'bem como as razoes nas quaIs se fun-

, ' , . ,,' V. d:lmentou o 51'. pr ~idente da -Repú • 
. !n~umoLda de ~1:: ~~:~r o e .. ~ I b;:c.a para, n .uso de suas atribu! .. 

P"r~la! do sr. ~rcs.ael~.e d~ R~ çoes cúrutltuc?ona!s a p o r seu Vet.ó 
pub'lca ao p,'oJeto de Lei na 3, 'Par i " 1"' -' t ' . 
d 1'"4 (CO' ""'essa Nacional) oue ~ c.a ... ao P~5lc€s.sS._do em e.a. 

,8 c .. ;J ; Il'f ,;; • -cr- ~m dISc?ssf:.O, lKo havendo quem 
o~t...ra a .;~. aa pres cç_o do S ma.:.s de.seJe fazer Uso da palana, o 
v,ço 1I1l'l.u, Sr. Prçsidente dctel'mhia seja 'assina-

p. UEllNlAO DE INBTALAÇAO, do () R.e~atól'io. E nada mais haven .. 
l. ':.lLíZADA EM 2 DE SE;T~1:BRO do a tratar, encerra-se a l'eun:ão, la .. 

DE 1964 vr:andb eu, José So:\res çie Oliveira 

. As 15,30 horas 'do ~ia 'dois de se. 
t.cnbro do ano de mll novece-!Jtos. e 
fi~$:ienta e auatro,' na Sala das Lom15-
!l.:::.s de Sensdo F.;deral, presentes os 
f>~nhores $enadol:es Pzdr-o Lt:r.mr:co, 
Vivaldo Lima e Antonio Carlo? e os 
Senhores DeputadOs Me.ndes Ile Mo. 
raes, Benjamin, Fr..rah e C03t:l, CavaI· 
~a.nti ~June-Be a ccmiEsão M!!;ta. ~n
cumbidu de :l,precis.r (. ':',Tek ~arclal 
d,) C:r, Pr&i<1e;Jte. d.a Rep":~bhca ao 
P·ro.1~t~ de Lei n'" 3. de 1954 (Congres~ 
so Nacional) que alt-era a lei d!t pres .. 

't2"iio do' Serviço Mi.litar. , 

Em obediência ao prec~it.o R~gimen
t":tl assume a prE~sidênCia. Q bf. S-e_ 
nRdQf Pedro Ludovjc.a QHe, dccl~rfllld., 
instalada 6,' Comifsão Mist.a, de"erml. 
nn, ~eja procedid~l a eleição pa~:1 os. 
carg()~ de Presidel1te (> VI('e-Pt'esld.en~ 
t-e. respectivamente, atravé.:: flScruhnlo 
&ec~·eto. por cédulas uninol1'~jnais. pre .. 
vio:t.o no art.i<!o 8J, do Re:-!imento Ip. 
tel'no, para bmto deo::ifill!lnd.f! E."C-rUJ
nEl dor o Sr. Dep:ltado Benpmm Fa
rnh. -

Conclu1<ln a vota~ã(), apunLse (I 

'B:,guinte resultado: 

Para Pre~idente: 
~('nndor Pedro Lud·Ó'úco .,. 
Dp,put2.do Costa C",walc.a-nti 

Para Vlce.Prcsldcnte: 

:) votos 
1 voto 

Srn9dor'An~,Qnjo Carl(1~ .. ,. 5 vot<:ls' 
D;r,.l1t~d{) _r..,fen-de.c: de ~:!fÔt3.1S 1 voto 

O Sr. p(ésjtien~e 9n{tq a~rq~ec?r a 
.!t"!1l<: pare:; - a Sltft. eJeíc"o de."IÍ<!na o 
~,r. S(>nador- VivaJrto (,íni<i Relat<lr d:l 
bl"térill prec1nW\ à Comi<',,~-O Mi;"ta. 

N"!-d'r mqfg- havenc'lCl n tratar encer
r~."o. D. Rellni"iti. 13"t"Hldn e11, .Tos.'" 
S'.oarf'-s de 01h>-etra FUro S€~retãTt{) 
a Dresente tlt.R. que, UM~ <H'Z aomvn.~ 
-d~. ~<>rfí a"C:~+nn(l" -ro.e1.,., e::-, Pr!:"lÍ""enf~ 

Filho, Secretát'io, a presente Ata que, 
uma vez aprovada, será' assbada pelo 
Sr._ P!'€sident.e. " 

RELATóRIO fij9 )4, DE 1964 
pa Comissão Mista. incumbida 

de apreciar o veto- parcial ao 
Projeto de lei nO 3, de 1964 te, 
N.), que' altera a lei da pre.~ta_ 
çêlo do Sc.rviço Militar. 

Relator: Sr. Vivaldo Lima, 
Pela Mens2g~m n? 293; dê 17 dó 

mês de agôsto próximo. ,mssado, o 
Sr. Fresldente da República comu. 
nicou que,. nos têrmos do art. 10, 
§ 1(0, e 87, XI. da Constituição Fe. 
dera!. negou fanção, em parte. ao 
Projettl de Lei no 3, de 1964 <-c. N _) , 
QUt ltltm'a a Lei da Prestação do 
Serviço Militar. . 

O PROJETO 

o Sr. 'prez>:dente da, RcpU!Hica, 
pela :r-t'!enscgem n Q C.N.-3, de 1964 
(no. do. origem 225),. de acõrdo com 
o ar!;: 67 da Constiiu:ção' Fede.r:;ü e 
parúg-r.n!o único do nrt. 4? do Ato 
Inst.itucional, -de 9 de abril de 1964 
an~am1nhou à apreciação- do LegiS' 
lahvo o presente projeto de lei, ~la 
botado' pelo M;n:stério da Guerra 
(',cru n COlaboração dos Ministérios da 
l\!-ntinhn; e Aeron 'i.ut:ca, que dispõe 
.~:obro a preEtc.c5ó do S~rviço Mili-
/.$,lr I • 

_ O 'projeto, que veio Qcompnnhndo 
(fé Ei::ç'Jmção de Motivos do Ministro 
da. Gnerr3, propõe modificar a' atua] 
l"egul:l rno sôbre o Serviç'o MiHtal, 
(I-óos!"mto' do úecrct-o·Lei nO Jl-.500, 
f to? !!3 ric' julho €l~ j9·16. pTterado Dolos 
Leis m. 1.51'S, dI" ~1 dt;! março de 
l!J\)2, e 4.027, de ~O de dezembro de 
WtH. ' -

§E X fD E D I EN T E::: 
De?ARTAM1!~O DE IMPRENSA MAeIONAL 

Dq!I1[TOA·Cile.RAL 

AIl,Ii>lfRTO be: 8RITO PERl!JIRA 

~.1I'1l 00 SIiIRVICO mil ~LfeAç6rUI 

MUR1LO FERREIRA AL VES 
«;J!'iGI"'!' tiA StiçAo PC ACDA$J:-o-

FLORIANO GUIMAR,lI,!tS 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAClONAL. 
SEÇÃO li 

Imf;,6&&o,'n4l;) oflolno.o do De.partamento d. lm,rettaa Naoreonal 

aR A SiLIA 

ASSINATURAS 

IUlPJUlTlÇõES.E PARTIOULARES 

Capital- e Interior 

. fUl'1CIOIURIOS 

C,pltol ~ lntorior 
Semestre .• u" .... _~ .. ~rO SemeatI'e ."."" ••• """ 
A~o ." li,' ....... " .' ••••• :. C7e. 

·Exterlor llxterlor 

Ana """"" ,,'e ••••••• " Cr$· i8li,OO An", 
• " " " ...... ,11 •••• """ 108,Ojf 

_ Exc·atuadas as, para Q exterior.' que serio Jempr. anu.als, ali 
assinaturas poder--lJe-fio' tomar, ~m qualquer épooa, por seis mElses-
011 um ano, 

- A fim d. possibilitar a remesSa d. valores acompanhados do 
esclare-oímentos quanto' sua _aplioação, solicitamos dêem preferêncJa 
6 remessa p~r me, .. d. choque o. vale postal, omitidos a fevor do 
T.sonrelro do Departamento d. Imprensa Naolonal. . 

. - O. Implemento ... oruçii<is do. drgloa "flelals .orlio .ornecidos 
lOS assinantes sàmente medfante solfcitação. 

- O eust., do mlmero atra}lado .erã aor .. oldo de Cr$ 0,10 0. per 
""'orololo decorrido, cobrar ... '!. mais Cra 0,50. . . 

.~-

Ainda a Com:ssão Wsta. em face I Rc-púbIlca. bwldir Q primeira 1 ·parto . 
<le soluçA0 dada à questão de ordem. do seu veto. -
acêrcll da duração de Jll:azo para re~ Ao projeto foram apreseatados vã .. 
cebimwf,o de emenda, pela com!s.sãó, I1os· requerimentos de destaque, lD!p 
emitiu parecer. que UfIDOU o nO 10, de para rejeição, outros para. votação cia 
H164, contrário às dt.:a.s emendas. de diyersos diSpositivos. 
autoria do Deputado AreIdo Car\"a~ O PROJETO NA SESSAO 
lho. CONJUNTA 

Na Sessão Conjunta, l'eal12ada ~m 
4 de. agõstc de 1964, o 'projeto teve l· 
sua dIscussã.o enCerrada -e foi apro ... 
vado ressal.vados os' destaques e as 
emendas. . 

Na Sessiío Conjunta de 5 de '8õ~. 
to, os requerimentos 'de d~staque fo .. 
-ram rejeitados, 

.23. RBU!-.TT1\O·-Rf'·,"\L17.i\D.'\ F.H 3 DE 
SElTE1'lEn(} D11 19BI 

A prirneirf~ em.enda, -ao art. 21. 
prop::mdo que "" os convoc~dos s:ejsm 
tncorporcd-os em úr:pniznção MUltar 
tia Ativa das Fôrcas ArmadlUi loca. 
liza.da. !lo. - CircUJ1SCTlç!io de Serviço 
Mi1Jtal' n que "pertcnçer e seu muni. 
cfp!o de or:.gem, s~lvo inexiatência 
deS$as. quando fi. lnc-:lrpcrnção deve:.. 
rá. vt\rific?t'-f~' em Oir.cunscriçp.D vi
zInha'~, foi con",,1derrdn pela Com!s. 
são Mistg como il110nVeniente n(ls 
inter(~."c!", d0 Servku Militar, porque 
oo";?,nr1r>ID ,n- inccrr-,)ta~âo snmente 
em 1'rg:~n';ão miH' ar dn aUva; e 
n5(' levrndo em cenl;! a relur;é.o en 
tre P.S classes c:x:istel1tes t;! o contt, 
gcr.to MlecipIlRc10 pata incornorar. 
JIl.l3Ct1, no::s!!)1, o Re:ator da Comi.:;-

Justifica a' prcpcslção governa· ~rto Mi;j'~ que a l'eaação do ,?rojeto 
ment.ll e suã tl'amit!lção pelo Oon ac art. 21 e seu parágrafo unJoo ê 
gressJJ, n~ forma do art. 4Q do Ato ma:s fle;rfve! e, por~anto, preft'r!v-'U 

Na Câmar.a. Federal, (1 pr<>jeto 101 
aprovado com a emenda. nQ 1, da 
COrn!s,sáo. M~ta, temi,) s~do rejeitada. 
a emenda n9 2, de autol'ta do D~pu .. 
ta.uo· Aroldo oan":llho: Jf1 a emende. 
nO 3, oomo nos referimos acima de 
EmtDria, também, dêste par11metIfa-r, 
foi aprovada. pa.ss:lndo ela a e~n.s" 
tituir, justamente, o diHPOSitiVO ve .. 
t'.do .. 

No. SelJadQ Federal, -n preposicão 
for . aprOVAda juntam!'nte com as 
-emendá.s 115. 1 e 3 da Cam~ua doS 
Deputados. 

As 16,00 herae do dia três de se
temofo do nno de mil noverent<!s e 
s!"s~pnta. e quatt'o. na S:tla da.:: CO;.. 
rnt~eões !i0 sen~o Federàl ~b -s. "pre
sidência. fio Rr, -S1!'1ndor Peç1ro (,lido, 
v~t-n Prf'..sfd\?nte. p1"f"~!'nt!'e - os Srs. 
E~pnadol'!'!<" Vivaldo Lima- e Ant.ottlo 
('!~fl(}o; e es Scnh!)r~ O.?l1u t ndo.'l Me-n~ 
des de ~·:t()'I'aes, Bpn_falllml 'Fe:rah e 
Cúst,a. G'avrucRnt1. reune-..~e li aomJs· 
Mio Mi~t,a. in<:umb!da de finff~ctnr ,_ o 
Vet.o P.arctlll~<'ó Sr. pre.<:;id~n.j.e ela Ré ... 
Publica 06 Projeto de Lei n'. 3, de 
1964. (CongrMS~N.olonol\ qUê ai· 
tera a. Lei da prestação do ServIço 
MiUtar. 

Infefando O,<:t trabalhos, c Sr. Pre_. 
flldent.e concede a pala.vra. ao Sr, Se .. 
natior VlvalMtJma. que na Qu~lId.· 
de de Relator, uoe constderar;5es 
<onsuootallOladM em Relat6rlo clr. 

. ounstanclando & origem e trrunltaçlo 

In::titueioll:ll, a necessidade de se co- à. cla etmmd 1 propc: ta. 
~jcPl'erq, ElO um dIploma lecal ún~. 

O VETO E SUAS !l.AZOI"$ 
COI llS dispo.<:içúca fia~ment::rin, e A eméndf :u9 2, t 1mbém do Depu-:. 
-disct!im!nat.6tins só.}tf> o serviço Mt~ tadú Aroldn Carvalho, recebeu, igunI_' 
lUar, bem CDtll'O o. comieniêncta de se mentE", pare{~er oont:'ário da. Cómi1-. Em 19 de agôsto de 19ô4, o sr. Pre~ 
)::Jrotnover n melhoria do ,p1drão das sã- Mi<:ta, por "criar prívilé~ios e dis_ stdente da República deu conheci.. !, 

~ôr.çils 4rrnnd?~.-, criminações descabidas". A emenda mento ao 'Le~islRtiV'o. 'Pela Mensa .. 
'O PROJETO NA COmE3AO MISTA mn:ndnva aC~'escentar ao art., 80 -do g-er,n nQ 175, de 19,8,64 (n" de ori ... 

projeto uma. sIm:",,, ·determinand..' (.!em 293. de l7,8,64>, das razões do 
lnslalada a 14· de julho de 1964, a que deveriam ser d:li'peDSados de in·' veto pareiEÜ que apôs ao prÇljeto em 

-Cnrnissáo _l\.1iStll. nf, dia M daquele -corporação "CEl lavrfl.dore.tJ que E'Xp.l'- tela, \ 
megmo mês,. -apreciou' n proposição, C8In s6mente pssa :)tividade e dela O Chefe '-((0 Govêrno fêi" incidir o 
:a.pro·Mndo o Parecer n.n 8'-64 (O, N , ) dependem ou estejam frequentando veto sôbre M" 'seguintes disposições: 
do J?eputado 'Cos!a Ca:Vàlcanti, que há mais de um ano,. esfRbelecimeu. Q) letra fI- dó art. 80: 
mamfestand':se favoràvelmente ...... tos oficiais ele ensino agrlC<lla. 1nChl. b) . ~ ~~. 1"· 1" no art. ,M. as palavras "solda· 
projeto, lhe ofereceu emenda aditIva Slve. esco as l.Ç<:IllCas de agrlcu .-u1'~ dos para .8.".. . 
ao art; 30, propondo a inclusão. en~ ou cent,ros de tratoristas".' 
tre, OS dispensados de lncorpor!'l.cãll, Ctlbe- àouJ l'C.%!l.1ta.r· que, como me,. 
dos brasi1eIros da class(> convocada Ihor vel'êmos adt~nf;t!, precisamente 
que sejam "arrImo de famUia, en I sôbre esta emenda que toi aprovada 
quanto durar essa situação". em Dlenário. iêz o' Sr. Presidente da 

o VETO A Lli:I'RA. "O" DO 
ARTIGO 30 

Como já referim .. aelma. esta aJ[. 
nea vetada. :toi .Incorporada ao pro.. L" 
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,Seta em: cansequência da aprovação O VETO AS EXPRESSõES ~ 
da em~nda n9 3. apresentada pelo "SOLDADOS PARA A". CONTIDAS 
Deputado ArQldo Carvalho, fi que :J NO ARTIGO 59 
reproduz texturum.ente. EstA ass~m redigido O art:. 59: 

A -disPosiçâo ve!a-da, que se re!~re ~. Os órgãos de Formação de 
à:s c~tegQrlas de pessoas que são dis Soldados paro Reserva, Sub.uni .. 
pensadas de incc!'poração, de acôrdo dades quadros, TÜ'08wde·Guerra e 
coro o que dispõe o art. 30 do pro- outros,!::e destinam, também. a 
j .to, esta' ... ·un' re~;g!da', atenuer à Instrução militar dos 

\,l.J. convocad-os náo incorporados em 
"g) lavradores que exerçrun só- organizações militares da ativa 

mente essa atividade e dela de~ das Fôrças Armadas". 
pendam ou estejam frequelltan~ SôlJre as expressões citadas o Sr. 
do, há mais de um ano. estabe.., preSidente da República fez incidir o 
lec.ilnentos oficiais de ensino agrf- veto, ll. fim de "tornar coerente a 
cola, inclusive escolas té.cn~c!'ls reooç.âo daquêle artigo com a desig. 
de agricultura ou centros de' na.eão do Título VIII do Projeto. que 
tratoristas" . é "Dos Orgãos de Formação de' R.e. 

CONCLUSAO 
O Sr, Pre.sldente da República, ,ac servas ,. , 

'Tetar êste cUspcsitlyo, salienta que o 
O veta presidencial foi apôsto. mesmo cria 'privilégio para a c;aSSf' 

dos lavradores; não atende aos in. 
terêsses das F.ôr.ças Armadas nem
d.a. NaçS.Q; coniJl.rta. o I1rDC~O de 
recrutamento 'Para o serviço militar; 
sstende privilêgio' B-OS matriculados 
em estal>elecimentcs que mencIona, 
.sem exigir que os beneficiados exer. 
çam exclusivamente atividades agrí. 
colas ou delas dependam; res.babel.~.· 

ce parCialmente di..-'lXls'ção da Le! 
nO 4 027.61~ Clue o projeto justamen 
te procura revogar, por não consultar 
ltOS in terêsses na.eionaLs. 

SENADO 

confOl'me declara a Mensagem que 
lhe encanünhou as razões, por na.ve! 
o Chefe do Govêrno julgado as paI" 
tes v,etadas contrArias aos int-erês. 
ses nacio-naís, 

Fol apresentado em tempo útil e, 
.como se viu. com f1llldaruento em 
preceito constitucional. estando o 
Congresso Nacional, pelo presente 
Relatório. ha-bilitado a pr-onunciar_se 
sô~re o rnesmo. -

Sala das COmissões. em 3 da se. 
tembro de lS64, _ Pedr,Q LudoviCO. 
Presidente - Vivaldo Lima, Relatar 
- Antanio Ca.rlos _ J';.fenà.es- de lU'"-O~ 
rais - Benjamin Farah ....:....; Casta 
Carolcanti.. 

2' 'SESSÃO LEGL."5LATIVA ORn:I'~";.mAJ 
DA 5' LEGISLATURA 

ATA OA 1469 SESSÃO, EM 3 
DE SETEMBRO DE 1964 

i'R),;SIDltNCIA DOS SRS. NOGUEI
RA DA. GAThiA E ADALBERTO 
SENA 

Ni 14 horas. e 30 m~-n:.;.~r;.s aeh:tID-se 
presentes OS Srs. Szuad'OI'es: 

vendo número legal, d~cll:l.ro fu7e"r08 a 
sessão. _ 

vai ser lla.a a ata. 

O Sr .. 2° ·Sscr.etano prcceae a 
leitura 00 ata ~a &essã.o a.p.t-erior, 
que ê aprovada sem debates. 

O Sr. l° S3eretário lê o seguinte: 
EXPElDIENTE 

Ofíc;o do Sr. l'rimetro secretário da 
CíÍmarq à:>s DeputadOS, de 19 dO mês 
em ~ curso, de comunf.cado de apro
t'cçao de prOpOsições legislativas orl_ 
ginár.as do sei!lLci,o, à saver: 

Ofici~: 

Nf.erência au Decreto Legislativo nO
mero 39, de 1964; 

Mensagem n9 208 (nO de origf:m 
333). de 1° do mês em 'curso - (10m 
ref~rên.c;a. ao Decre:o Leg:slativo nú
mero 40, de 1964; 

10.0-64, que autorísa O Poder Execu_ 
tivo a EDrir, ao Poder Judic!ário _ 
Super~()r 'Tribunal Militar - o cré
dito espec~al de Cr$ 660.814.30 (pr()oe 
jeto que se transformou na. Lei nlP 
4.398, de 31 do a~ôsto de 11164): 

II - De agrajec~m'ento de éo~nu- I ::- l1:msa.z{'~ n;,?20 (nl' de origem 
Ít.!caçõ~s sôb1"'e apr:JVação de vet03 pl"e- 3;:)~ ~~ 31 d .. .a",.osto de 1954, com 
oSldenClais' r .... ere-_.l.::a ao Pro~eto de L~i da_ pa.-

. m::ua nY 40 64, que a.ltera dlSpo.3J.tlV08 
Mensagem nO 209 mO d~ _origem d,~ D~cr-e·.Q~Leí n Q 9.295, de 27 ds 

334), ele 19 do roê.:; ~ln (.Urzo - com m~io. que criou o Conselho F~eraJ 
t'eferência ao Projeto de Lei que lll- de Cont,abilidade. modificados lJelru 
clui no Plano Rcdovl11.l1.o Nac.br:.al a Lei n9 570. de 22 de dezembro de 
l:gação Rio G:ar.de~Aceguá: 1!H3 (projeto que se transforme);] na. 

MénsaO'em nO :HO mO de ori..,.'" ! Lei n9 ~.:::gJ, d~ 31 de agõ~to de: 
3.35), de "'lO do mês -em curso _ ~~j lt64): 
referência ao Projeto de Lei que es-, _ M'3llie,gem nO 221 (n9 de ori5":.m 
tsbe1eoe normas prcces.suàis relatiyns 1"347), <1e 31 de agôsto, com retc!·ê:1" 
a mandado de segurança; eia ao Projeto de Lei ãu ::;A,mHa, 

m - D . -d" à' . n Q .93 .... -64 que r.evalida, a autoriza cão 
nica õ - } agHI ·~c,lll."~nto e comU-j para a ahutura, pelo Ministério do. 

ç <8. sobre .apri?'vaca'J da e~co.hl1. F"z"-:da do crédito -especLal de Cl.·$ Coe Chefes de MlSSOe.s DJp!omáticas: < --.. , • 
Mensagem no 221 (n0 de o:-i em IDa 00_0.00000, destinado:; ao cu,r:pr ;," 

336f de 10 .do mês enl curo: _ ~cim mento da Lei nl' ~.1(}.6, de 25 (i- lU
referência ao D:plO~la!a ~,ime' de nho _ de 1962 ~projcto., que !~ t.l'::m~-
SOtt.~ Gomes para o Pz-!'"aO'uai' formou na LeI n· 4 ... 91, d~ 31 c.e 

~, ag-6stD de 19t4J; 
- Mensagem nl' 212 (nQ de origem . 

3.3n, de 10 do mês em curJO _ c;m - Me..'1sagem nO 2,?Z (n9 de .ong~rn 
referênCia 'ao Diplomata L~cillo tiw:!- 34.3)! de 31 d~ agc.sto ~ COLo .1'01e-
(ioct Lobo para. o Equador' rêncUl aQ' ProJeto de Lel d.l C\tn<." 

, r~ n9 88-.64, que altera o art ns da 
- Mens.rg'""...nl nl? 213 (nl' de ori~~m Lei 119 3.8!n, d-e Z6 de agõsto de 19rO, 

3~), de lI? do mês em curSa _ com que trata de amortização e ,1uros de 
referênCia aQ Diplom'3.ta Martim fr .... n- di-vid.os da União. 
c~co La.fayette de Andrada pare a. 
Jordância; . Qf·C~08 Co Sr. Primeiro Secretár10 da. 

CAmara dos Deputados. de enC'lm -
IV D nh~mt'n!"o. à revisão do Sel1.9.do, da 

- e res.tituição d3 a~t~ó:;ra.tos propo~ic.J~s originárias daquelA Ca .. 
sancionados sn.: 

• - Mensag-çll1 nO 2!4 (n9 ie or:;!eJ.n' 
.340). ,de 31 de r gô-sto - com vefe
l'.ência ao Projettt .de Lei dl]. Càmau 
nl? 111-64, que cria: no Ministério da 
Educaçfo a Cultura - Conselho Fc
d'~rsJ. de Educação - cargos em co
mISsão de Secrcté.rio·Gzrrl e Sccre
tár1o.s de Câmaras: (projeto que se 
tranGformou na Lei n9 4.~93, doe 31 
de agõsto de 1964); 

- Mensagem no 215 (nQ de ori
gem 341), de 31 de agÔ.3to, eom re
ferência ao Pl'ojeto de. Lei da Cfi.ma" 
ra n9 103-64, que Eutoriza o Poder 
Executivo a abrir, p::lo M1züs,tér:o da 
Fazen'Cla, o crédito esp8cinl de Cr$ 
16.000.QCO.OOO,OO 'p,:ua sUb.s:cr!ção d-)S 
aumentos de capit.J.l da Fábrica Na
ci-Onal de Moto.·es S. A. pelo l'e4 
wuro Nacional (pr::lje:o que se tTan.s .. 
fnnou na Lei n'? 4.394, de 31 de '_;ós~ 
to de 1C:4); 

- Of. 2.125. d-e 28 de (t~Ó.::;t·1 -
Pl'Oje:o -de L'8i da Câmara n 9 147. de 
1964 {no 1 :03-C-63 na Casa. de <.1:-1 .. 
geml. que di~põe sôbre a 'lenda de 
vinho e:n r.c·:p'i.ente de VOI'ltni' "u .. 
pelior ao estabelecido pela. legisla.
ção em vigor e dá outras proYidên
cias; 

- Of. 2.131, de 31 de ngô.sto 
Proj2'to de Lei da Câmara n9 148. de 
1984 (n9 8l7-B-63 na. Casa de url_ 
gem), que cria cargos e funções O(!_ 

cessãrios ao funcionamento das Jun
tas da ConcUüu;ão e Jugamento <le 
Maruius {21J.) e Paritins, no Est-' ~o 
-do A~'"CIl3.S. I!a 8' ~gião dn. 3'.13-
tiça do Trr-.b::!.lho; 

- Of. 2.102, de 28 de .gõsto -
Projeto de Lei·da. Câmara nQ 149. de 
lnS4 (nO 2. O~J-A-64 na Cct.::a de f. ~_ 

M gcm), qu~ 2..1tcra o {~ôdi~o da J"L ;, a 
- ensagem n

D 
21S, (n

Q de or~gcm !.!ilitar CC' ~::l'"~~o-lei n9 925, c..e 2 d::! 
342), de aI de 2goJ3to, eco r~fe!'fn-

Ada!berto Sena 
Vivalrlo Lima 
Désiré Guarnny 
Martins Jun:or 
Pedro Carneiro 
Eug~n:i.o Barras 
Victorino Frelre 
Joaquim .Pa.rente 
Sigefredo Pach~o 
M.enezes Pimentel, 
Wa.son Gonçalves 

cia 2'0 Projeto de Lei da Càmam n9 dezt>tt.b.:> t:3 1938); 
NQ 2.128 - com referênc;a ao .Pro- 44. de U:'C4, qae a'lwriza o Poder - Of. 2.13.3, ~e 28 da agô..:.tiJ 

Jeto de LeI do S;:na!;..O nO 124, de 1953, Executivo a abrir, ao Peder Jud!c:á-

José Bezerra . 
Gonçalves de Ab:-a.'1.::::S 
João Agr.1IJino 
Peszoa de QueiroZi 
Silvestre Péncles 
Her1.o.aldo Vieira 
Dylton Costa 
José LeIte 
Aloysio de Can:.~ho 
Josaphat Marinho 
Eurico Re4ende 
Raul Giubert,1 
Aarão Stelnbruo. 
Af'Jnso Ar!nos 
Auréll() Vianna 
Nogueira da. Gama. 
Lino de Ma ttoo 
José Elias 
Bezerrra Neto 
Antómo carlos 
Guido Monàin 
Daniel Krie3"cr 
Mem de Sá. 

O SR, PRESIDENTll: 

(Nogueira d3 Gama) 

que modifica 0, art. 16 o."'a, COnsolida- rio .- Supe~lor Tribunal Millbr, () Projeto de Lei da C~!!.ra n9 150, de 
ç!o dl.s Le!s do Trabalho aprovada crédlto e~clQl d'':- Cr.~ 18.022.42700 •. 1954 (nQ 3.3.'C'4-B-61 na Casa d8 cri
pe:o Decreto-lei nP 5.452' de 1'"' de pn-ra -etender ao .p~-Z:Jmc:lto de des~ g~m). que 1l:.c!ui a Faculdade C:,[Ó'" 

I :.na:o de 1943; , pezas 'Que ~,peclf.ca, rebtiv,f.'-s do liC!l. de Fi!cccfla de Curitiba. entre OS 
. -exercicio de 1959 _ (projeto q'!le _1:..8 

N9 2,130 - com referência. ao Pt'O- transform-ou na Lei n9 4.395, de 31 l:'Stabelecimentos subvencionzdos pe:'O 
jeto de Lei do SeD..'ld'o n° 16, (Í'e 1961, de agôsto de 1964)· Govêrno Fed'Ual; 
que dispõe sôbre a naclonali<1ade de • 
. menor eskangeiro re.sld.ente no país - Men:.agem nV 217 (1l~ 'e origem - Of. 2.134, de :;8 de agôsto _ 
filho de pais' estrangelros naturaliza~ 343), de 31 de _ r:gõsto, ~m rderên· Projeto de LeI da Câmara nO 151, de 
dos brasileiro.s e aqui domiciliados. cia ao projeto de Lei da Câmara. n9 19-64 (nl' 2.135-B-61 na Ca.sa rle mi .. 
_M~nsagens da Sr. Presidente da Re. 52-.64., que estende ao MU."1tcÍJ:;l-O de gero), que autoriza o recebimentD em 

PublIca; Barroso a Jurisdição da Junta de ':\oação, p~lo Govêrno Fcder:?'l. êo 0:1" 

I - De a.gradecimento de ;eme.ssa 
de autógrafos de Decretoe: Leg_1s1ativoo 
promulgados: 

Mensagem no 204 (nO de orIgem 
329),_ de 19 do mê; em curso _ com 
referenda ao Decreto Legislativo nú
mero 35, de 1964; 

Mensagem no 20S (no de orIgem 
330>. de. l° do mês em curSO _ com 
referênCIa ao Decr-eto LeO'islativo nú-
me;ro 37 doe 1964; c 

COnciliação e Julg2'mEnto' de Barba- trimônio da. Sociedade PaullEta ae 
cena (projeta que re transformou na Medicina; 
Lei nl' 4.396, de 31 de aO'ôsto de 
1964); o _ oro 2.135, de 28 de agOsto 

Projeto de Lei da Câmara.. n9 152. de 
- Mensagem n° 218 (n? de orlgt'ID 1964 (n9 607-B-51, na. Casa de nri .. 

3(4). de 31 de agôSto, com referência gem) , que 'garante a GS6oc1rt(!03 e 
ao Projeto de .Lei da Cfimara nvrue·.. lIen~lci4rio!; dos Institutos e caixas 
ro 86-64,_ que ISenta dos mpostos de de Pensões e Aposentadorias 9. per
impoxtaçao. e de consumo eqwpamen- c2pção de peIl5ÕaS quando contrt;\lrem 
to telefôruco a ser importado pela. nupcias entre sf' 
Emprêsa. Telefônica de Limoeiro pa-· - • 
ra instalação de serviço te]~fôni~o na - Of. 2.136\ de 31 A de agôsto -
Cidade de Limoeiro, Estado de Per- Projeto de Le da Camara nO 153. 
mou na Lei n9 4.397 d~ 31 de zgó.<;- de 1954 (n9 1.857~C-60. na Casa da 
to de 1964)" drigem), que dLspóe sObre o custeio, 

M:ensagem n9 206 (n" de o-!oem 
mero 331), de 1° do mês em cur~ _ 

. com referência ao Decreto LegiSla.tivo 
n Q 38, de 1964; 

A lista de' pl'es'en~a acusa o campa· 
~!mento de 33 Srs. S-enadOt'e6. Ha-

M-ensagem nO 207 (no de origem 
332) I de 19 do mêa em. curso _ com 

, pela. União, no exercicio de 1900. dos 
- Menmg>ml nO 219 (n(l de origem servIços públicQ6 transferfdoe: para O 

345), de :n de "l.'~f.<:+"". (':).n referên- Estado da Guana.bara pele. Le( n9 
ela aQ Projeto de Lei da Oâmara n o l3, 752, de 14 de al>rU ele 1900, 
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São as S2.6U~n'te::, rt3P~cUí·o."l 
ment;e. as .i)l.'Oi.10siçÕ2G a quu Sf 
refe!~:n Os oficios supra,; 

<

DIÁRIO DO· CONGRESSO f:P.C!O:~AL (Seção 11) Seternbro de 1964 
-~~~~~~---- -. 

Pr.lleto de Lei da Câmara . I o .. ~~!r:"''n~~~o d~, s~cted~de r~~~:3ta 1 m:~1~~ da união: aClS ~c;\":'~JS tran~-
o 'lJA d 1964 p_ •. t 0 .D .... ~._nVal\.nL.lto aa ~\,ea.c.!.la 11e.:: ... üo.:.. 

n· ,'i,~_ e I.~o 'lua] ;".' !~!clUl o HO':Il}Lal ~t:o paulO! Art, 2\J A Uniã.Q.auillar:í a 1l1anu_ 
(li:" Z,OH'-A, DE 1964. NA CAS/\ I ~2!a r::::€Sm,'l mant.l.do e slt'Ju.d'C' na ttençao, durante' cmco ano~, dos ór-

, . DE ORIGElH) I· Cl!.j.J,"al dL' E-uvjo de São PallJ. gács federais tl'an'3fel'i(~05 para o E,-
_, , . .. I . Art. ;::-' ·0 n(j~cC'õnio rcfendo no )t:ano da Guanab",ra, \)~ser·.;e:da \1ln"a. P,oieto de Lei da Câmara I 

n9 147. da 1964· 
, A;.e"u o Cui!~o da .JUstlça lU:. art:g-,') an',e. :or será, destinado a ser- redução anual de 20',ó (iVinte por 
l.tar (DeCr~LO~let 1,0 925, de ''2 d.;: I vir C~!U:Jo T!Csp!tai de Clínicas para cento) das r.e.!:pectiva..:; clespesa.s, até 

(NIl J. \!09-C. DE 1963, N/lo CAS-\ dezembro Cie 1939). ~ • 10 e:lsir:i? .0 car6"O d':\., ~co:a pauli,:t~' I sUa integral absc!'çã,) pelo Estado da 
DE ORIGEM)' O ocng:-es:o i\:::cional dec:,et.:l: . de t~f"d c:m~,. fed~:al1~ada t>?la~ 'Le! Gu·anabD.il'a. , 

• ~ , j' , U'I 2, :12. de 31 de )~n':;lTo de 19;)5. Art. 39 NO excrctei:) de 1961, o au-
D~spo~ Folnc (t 1y?n.da de vmho I ~t. 19" A:::'C,':(,ênte·se aos artigos I Art. 39 F-:C.?. o Pmier Executivo aU- xllio para. a manutençs() ãos Ól'g'á.os 

ern. reC~plentes de ,volume ~Up~4 2ti.:. 253 e 225 do D:=creLo-leÍ nÚmero totizad'"l a ab!'jr, pelo Ministério da federa-is transferidas p:ua O Est,adO 
;JC!:01 a.? e.stabelcctd;o pela leg's. ~2~, .de 2 de d~zrmb!"o de 1936, o .se' Educ~HJí .. .:. c oultur~. o crédi~o espe- da Guanabara será de ' .......••• , .• 
"açao ~n VH/OT7 .e da outros pro- j gUinle: , eial d~ Cr$ 33,OOO.CCO,CO ddnta e seis I!'lt.S 1.200.000.(){}D,OO (um bilhão e du .. 
r!d(jnclas. 1 _ Ao, art:go ?61: miih~ões de cruze!ros) par~. comp~e- 'zentos milhões de cru~e-ir.-cS). conslg_' 

O C~mg':;esfo N"ac;ol1al decreta. ~ '. A' men,.ar o r8cm'5~ orçamentano indls_ nado nos c~gos gera!$ CIO SUbanexo , , , . l S .lo Layl:lda [1 parte de aUSenC!a a pensavcl ao 'cuEIe!o das despesas de do Mini,StérlO da Fazenda. 
A.t. 19 ~ p{'i.'mlÜna a venda.·de,vl-Ique sey::je;:e!ll oS al'15, 263 e 266. co- manutenGão J.r., citado H~spita1. Art. '49 OS créditos a que alude esta 

:nho"., f'.S51!1l co:n31dera.~Q,.'i eXClUSIva- meçara a correr O ~razo .legal para Art,. 49 Esta lei entrará em vi~or Lei sel'ão distribufdos ao TeSOUI'IO Na.· 
m3n,~ ~,s pro:lut':;s ,c.bLIdús pela fer~ I que se c~m.<;.um.:: o cnme de de2erção, na. data d~ SUa publico.~ã::Jo, revogad*"ls cional e movimentados pelo Estado 
:me!1taç'Ro da. u,'a madura esmagada sendo t.a.1 pt"az() cont.ado. a partir de as à.isp::x:iç.ôes em., centr6;rio. ) d'\. Guanabara, mediante convênio .a. 
(J-!l (~e ~,uco de uva ma.dura, excluidos I' z~ro hora dt d:a seguinte a,o da au' À C ; < -o.~ d e:o .... d... Ed _ ser estabelecido entre a união e o 
(Ir,; 1,,-",01'U."303, em r,,~iplente.s de volU. sencla, _ .S: }Hn:s,o~", e. 0<'-U ,~' li E'5tado da Guanabara. 
Iil'l"., supericr ao estabelecido:J na legis- § 4.'} ~esse p~~íOdo serãO, compulso· caça0 e O .... ~t..ula e dê Fi.llançüs. I _ ._ 
la~ão em via-or, e. ainda, a venda de riameme, reatizada.s diligências p1l1' Art.. (; Al3 ..onslg?aç~es em, pa.gn-
vinho !l tf:Tlllo. . 'parte de. autorid~de competente, nO I mento,: OU as importancla.'i em~.~nhel. 

domicílio declarado do militar a.u' Projeto de Lei da Câmara 1 ro, OUJO levantam~nto_ o~ lhl..~za.ção 
Art. 2'·1. O disPQ.~t,o· no a..;tigo an .. ~ente, .ou out.ras providências Julga- I) 152 d 1964 Idependam de auto~!zaÇ~'3 Judicial. es .. 

t.eric,r .,<:~ s-p:!.ica. I:'){c!:lsivamente ao àas convenientes, pa.:'a' que o falto.~o n· j e ! t:llldo em causa. o ~ntert!sse (~O .Estado 
p,~OOUt.1 nacional e as (Y,mdiçõcs em seJa. compelido a regres,sar a Sua. (N"'t 601~S, f)E (951, NA CASA j da Quanabru-a, sel'ao obrlgatõt'i~en-
'Cjue a vênd~ Pooterá ser feita serão .fi~ unida.de ou Estabelecimento, impe' DE ORIGEM) I te re~Ol~das ao Banco da Prefeüura. 
:ft"sàa.c; em aecre:.o Que .. será eXped:do dinà.o mais a consumação da de.ser- do D!StrIto Fed~ral S. A, . 
!pejo .P~:i~r Executivo, dl:~'tro de trm- tção Cl'iE€ milHar que é. ficando com GarG.~le a. CLSsoctados e be1Íefi- Parágrafo úmoo. OS estabelecwen· 
tli, í"f:ac; na. vigêncIa des~a 1ei. isso, circu:r.scl'itQ () evento :l,j esfera C!ãri08 110s l7l-.'!/.itutos e Caixas de tos de crédito qUe, de acôrdo com o 

Ai.t, 3' Para O efeito do disposto di.::clplinar, . '.' pensões e Aposc'ntadoria e percet?- art. 19 da. Lei n9 1.~9! de ~7 de f!l'at,o 
:no art.. 19, o im'PÔSto de consumo seTá l?~ Se t.'l:S diíigênci~ for~m 1m· q{lO de·1-lcnsrJe.s quando contrairem d~ 1953. possua d~poSltos .mdicl9.lS à. 
pago com bafe no pr~o de venda do proffC;~s será lnvrado .te~mó Cll'cuns:- núpc'as entre si,' dl&J!OSição dos .JUIZes das .Varas de 
iabricante, ôoe ncôrdo com a-.s taxas tancl.a~:lO, o qua ~con~tltUl.!á elemSlto O Congre.sso ~~acional decrem: órfaos e suce,'ssoes, da ,~~n;ilia ou d~. 
àiscrim!neda.'l na Lei n9 4.153, de 28 eEser~cI.~l e sl:'pletlvo do Termo de De- ~azenda. Ptlblica. transfHtraO os men 
de nov"'mbro de 1962 serça-o . Art. 19 SUp.I'lma-s !! na LE'i n Q 3.807, clonatios depósitos pa:ra o Banco da. ,-,", . n'. ' . de 26 de agó-s'o de j960, a letra b do Prefeitura do Distrit.o Federal S. A .• 

Art. 49 Esta lei f'..nt:ra.rá em vigor - ._~o ~arqgo ... 263, capu~ t n . (me: art. 39 e, e, no § 1l} do mesmo dispo- dent.ro do prazo mâxin1:') de cento e 
:na date. de sua publicacáo e pelo pr-a- concomltan~emen"e ordenara. dllig~n· .sitivo, a, fra:;c final: "salvo se ocorrer oitenta (180) dia,:;. a contf!..r da Ylgên
Ui" de dois. a;l'CS. revogádos' as dispô- cia.c; ~ para a rs·collduçfio de ausente,· a. hipótese dtt' 2.Hnea b dêste artigO". ela desta lei, comunicando ao Juízo 
~jcõe.<; em contrário. nos têrmos d.o ~ 41? do art. Ui". § 19 Em -virtnde d2S supressões da competente . 

. A1; Oomis~ões de Indústria e In -=- Ao art. 266" caput in fine: p-:,('sc.n~ lei, o Bl:t. 39 passará a ter Art. 69 OS depódtos a. que se refere 
e comé""c'o t! d l"i.na .. nças "c::meomitantemente ordenará tlili .. a redaçao EegmnLe: .o art. 29 do Decret,lO-lel n9 3,077, de 

_. . e .. ,gênc:as para a recondução do aUSen~ I ; Art.' 3° A cota àe pensão se extin' 26 de fevereiro de 1941. serã.o feitos 
, ta, nos têrm. A d-') * 49 do art, 261". gue: no Banco da prefeitura, do Distrito 

P . t d L' d C.... Art. 2° ESt.a lei entrará em vigor nf!. ) or n'orte do pensioni:::ta' ~('deral S. A, mediante ~aia fOl'ne~ 
rOJe O e. el a amara data de sua publicação, revogadas na ~) ~ar ·os tilho~ e irmãos' desde cIda pela emprêsa.. venc{mdo Juros !;ô· 

ri') 148. de 1964 di.c;p~s!ções em c~mt·rári'o, que não agendO in~á1ido.s c'cD~pletem men!"-e em favor d'~s nepo:sit.~~te:. [la-
(N't 81'-B, Dl":: ]963, NA' CASA _ A .comissfio de COl1st,ituiç,ão e 19 .(dezoito) anos' de idade; ~~~~~s, no momento da llqUlQftilaO da 

DE ORIGEM) ~tU"t;ça. C) para as fillHl.S c tnnãs, de:;de que Art. 79 As importâncias reeoihldss 

Cria, cargo!: e - funções necessá. 
rios ao funcionamento das Juntas 
de ConciUacélo c Julgamento de 
Manaus (2\!-} e Parintins, no Es. 
tado do Amazonas. na 8.a Re{!iãO 
da Justiça do Trabalho. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Para sruorir a. comissão da 

Lei n9 4.088, de 12 de julho de 1962, 
çue criou 3- 2. q. Junta -de conciliaçãO· 
c Jlllgamento ~la Cidade de Manaus e 
tuna na Cidade de parintins, no Es
tado da Amazonas. e integrantes da 
ti: a Região d.a J'ustiça do TrabalhO, 
:flcam criados 2 (dois) cargos d ... 'Juiz 
(Je' TrabalhO Pre.sidente de Juntfl de 
~-oneiiiaç§o e J'ulgam'ento. 2 (doIs) 
de Suplente! de Juiz do TrabalhO. Pre' 
I'!i 'l o:n t", de Junta de ConclI!acno e 
IJ"u''2"amento, 4 (quatro) funçõe.~ de 
i\1tcQ"al. sendo 2 (duas) pa.ra a. repre
sentação de CJnpre.!'!ado.c; e 2 (duas) 
par!> a de empre!~adores, 

~ lI? Haverâ um Sup!ente para cada 
Vo~a] , 

§ 2\"1 ").c; vencimentOs dos caNOs se a 
grafiflcacão das funcões réferidaS 
!l{'ste arti~o serão os fixados pela Lei 
n- ~.414. de 20 de junho de 1958. ecm 
~<; Blterações con&tantes de le~s -poste· 
flores, . 

, Art. 29 Os mandatos dos votra!s das 
J'LIn~tas çe que trat.a o art. 19 termi
narao sImultânea mente cOm Os dos 
titulares das d('mais ,Juntas do _ Es
tndlO do Amazonas, atualmente em 
CUrso, 

Art, 3° Esta lE'i f'ntral'á em vigor 
na data de 'sua publicação em con
trário'. 

,A' Coml:ssão de f:el',,1co· Público 
Civil e de Finan\,a~. 

Projeto de Lei da Câmara. 
n9 150, de 1964 

(N° 3.384-D, DE 1961, NA CASA 
• DE OltIGEM) 

rndu1 a Faculdade Cat6lica de 
FilOSOfia de Curitiba entre os 
estabeleci.menf~s subvencionados 
pelo C "vêrno Federal. 

o Congl'eSW Naciemal decreta: 
Art. 19 l!: cçmced:da a incluSão, nos 

têrmos do art. l° § 1Q, item I1I e §§ 
"39 e 99 da Lei n" 3.641, de 10 de ou
tubro, de 1959. da. Faculdade Católica 
de Fllo.c;ofia re Ouritiba entre o~ es~ 
tabelH-clmentos de ensino superior ')ub
vencionados pelo Govêrno Federal 
corr~;p'cndendo_lh{ a subvençã." anuai 
de. cr$ 3 500.000.00 (três milhões e 
quinllentos mil eruzelr"osl. 

Art, 29 Esta let entrará em vigor na 
data de sua ')ubl!cação. revogadas as 
~isposições em contrário. 

As ComiSSl'ies de Constituições e 
Justiça de Educação e Cultura e 
de Finanças .. · 

Projeto de. Lei da Câmara 
n9 151. de 1964 

(N° 2.735-B. DE 1961. NA CASA 
DE ORIGE:>I) 

Autorize o recebimento. em 
doação, pelo GOv~nto Federal, do 
l1atrim6nio da SOCiedade Paulista 
de Medici'l1a. 

O Congresso Nacional decrete.: 
Art, 19 Flca o poder EXecutivo flU

to:iza-do a rec('oe:r. em d<Jacão. todo 

não sendo "inválidaS, completem 21 aos estabe-lecimentos, de crédito em 
(vinte e um) anOS de idade;. con~cqüência do D<!cret')_lel m1mero 

d) paxa as pessoas do. sexo maS- 3.0n, de 26 de fevere!ro de 1941. ~e' 
culino deslgnada..<l na forma do § 1Q do tão tram:feridos ',.)9.1'a o Ro.nco d~ Pteo 

'art, 11, desde que cümplctem 18 (de- f~it1T:~ do DJ.c;trito "Federal S. A .• 
zoitol 'mos de idade: dentrn do prazo máximo de cent:'1 e 

e) para os pE'n'iion~tas inválidos se oitenta 0801 di~s. fi. contar da data 
cessar "\ invalidez". • da vigência, desta Lei. 

§ 29 Não se extinguirá e. quota de 
pensão de pe.sWa designada na for~ 
urJ,' do § 1~ d;o art. 11 que. por motivo 

'de idade a,vanca.da. condição de sa.úde 
Ou em razão dos encarQ'Os dom4;ticos, 

Arl, 81? Esta. lei p-utrrtT:'t f'm "ir.:or 
na data ele ma pub!icadío. revogadas 
as di,spoSiçõt.1 em contrário. 

A Comissãll' de- Finança". 
continuar imposslbHidade de angariar 1---------------
meios para .... seu sustenfJo. 

§ 31? Para os efeito.c; da concessão 
da extinção el pensão f\. invalidez do 
dependente deverá Sf'l' verificada, por· 
meio do exame médico, a carg,J da 
previdência social. 

Art. 29 Esta leI e-ntrará em vigi\r 
na. data de SUa publicarão, revogndas 
as disposições em contrário. 

A Comissão de Legislação s0-
cial. 

Projeto de lei da Câmàra 
n9 153. de 1964 

(N° 1. 857-C. DE 1960. NA CAS.4. 
DE ORIGEM) 

Dispõe sóbre o custeio pela 
Unitio, no exercicro de 1960, dos 

serviços 'Dúblicas transferid08 vara 
o Estado da GUllnabara pela. Lei 
n' ? 752. de 14 de abril de 1960. 

O congresso Nacional decre-ta: 
Art, lQ Os órgãos federais transfe

ridos para o Estado da Guanab3.ra, 
na forma da Lei n9 3,752. de 14 de! 
f:l,bril de 196.(}. será.:) mantidos, no exer
CIa de 196-0, D:1~iante ~:oroveitam~nto 
d(l.~ t'Pf'Jlll',~n<:: 1'J"\,..,d ..... '..,An.~ no Orcs"-

PARECERES 
Parecer n9 938. de 1964 

Da ComiSsão de LI~gtslação 80.. 
cial, sóbre o Projeto de Lei da 
Câmara n9 49, ae 1964 (ntímero 
4.484.B.62 na t.'âma'Ta). que re .. 
voga artigo da consolidw;ão das 
Leis do Trabalho. 

Relator: Sr. Aurélio Vianna 
o Artigo que se pretende rovogar 

é . o seguinte: flCohsidera-se Justa 
causa, para efeito de rescisão do con .. 
trato de trabalho do empregado ban.. 
câ.rio. 8. falta contumaz de pagamen .. 
to de dívidas legalmente exigíveis". 

Se tOdos são iguais perante a Le1, 
êsse al'tigo da .C r nsolidae5.o das Leis 
do, Trabalho constItue úma exceção 
odlOsa que o legIslador é compelido 
a eliminar. -

Se as dívidas sào leg!.lmente exi_ 
gíveis, o credor, já possue as meios 
legais de trazer o devedor à respon .. 
sabilidade. 

Se fôssemos ·ext.ender o principio a, 
tôOas as categol1as. P!'ofissionas, se 
o levássell!0s aos emprel~adores que 
também nao pagam as dívidas legal .. 
mente exigíveLs. e se oS Dl..··:n!SBemos de .. 
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terminando fõ~sem ce~ radas as portas 
'oos seUS e.!-tl!belecimentos de negócios, 
para onde ·iria êste paiS? 

Que tem o' bancáriO, cumpridor dos 
seus deveres profis,sionais, conhecedor 
do si~tema dentro do qual se encon
tra, zelo~o na. hora da chegada e pelo 
progressO: do estabelecimento bancá
rio ao qual serve, com a. falta dos 
banqueirOs, Q,uando relapsos no cum
pl·lmenr::. cfns .mas Obrigações ele de· 
vedores a. te~'ceil'os? 

Se alguns n:mquelros não os cum~ 
])re, como exigir. se dO empregado, e 
punir-se com a perda do emprêgo, 
que SistemàtlCamente Os cumpra, 
princIpalmente nOs tempos que cor~ 
rem quando a vida em geral, parti
<'U.armente do .assa1arlMO, é cada 
ve:t:o mais diHcil, é cada vez mais cruel 
.. mais dura de ser suportada? 

artigo 411 da Lei n~ 1. 221), de 28 de 
outubro de HJ5!), estabel~cla: 

Art. 89 As funções de Cônsu!~ 
Geral e Cônsul :;erão eXercidas 
respectvlamente per funcionanos 
das chuses "N" e "M" ou "L". 

parágrafo úntco - Nos Consu~ 
la{!os-Gerals pOder§.o servir fun
ClOn1'l.nos das classes "1\1" ou "L" 
com a. designação de Cônsules
Adjuntos e em qualquer Consu_ 
ladOr apÓs conf'ormaçáo, - os elH. 
classe "K" com u d:Slgll'lt;5.o de 
Vice, Cônsules. 

3. Vê-"e, portanto, qun a nOva 
redação dada pelo parágrafo úni
co da artigo 28 dll Ltl ti'} 3 ' 
Impediu aos PrlmelrOl) Secretários 
ocupantes da. antiga cla.s~e "M", 
{1 exerclcio da fUliÇáo de Cônsul. 
Adjunto. . 

4, O sistema do diplOlUa aute· 
rlor atendia àS urgentes necesEf, .. 
dadeti de preenchimento de posto 
e uma alteração no cItado ttarâ.
gafo único elo-artigo 28 já. menw 
cionado em nada.' viria Ollers-r o 
Tesouro Nacional e. pelo cÜ'utrá-
río, permitiria ao rtamaraty 
maior imobilidade em SCll QuadrD 
de Pcssonlô 

Eu sei Que·Oo senso de tespons:.\bi~ 
l1à.ade ne!'-te pais, ê cada. vez mais 
:relegado a segundo plano. Sel que 
esta.mos criando uma civilização de.
formada .. Mas sei também q.ue o- de
leito é lnfraestrutul'!tl e e.strutural. 
Como sal também, que somos vlt1ma.o; 
deSsa deformação. O homem, lôbo do 
próprio homem, nlnd:.\ não Se eou· 
ven~u que o mandamento divino -
amai·vos uns aos outros - ainda não 
aplicado. é que traria. SOlução par::t Como se ~herV:l. a propoota inici:ll 
os nossos mais cruciats problemas. do Poder Executivo visam o. aítel'ar 
E daí - o não ter sido aplicado até apenas o prcc~ttuado no parág7afo 
hOje _ a tragédIa que nos consome, único d{) art. 28 da Lei n"" 3.917. de 
que leva os .homens à luta fratrIcida 1961. 00 Q,ue, de fato, eRta it1Serto no 
e à destruIção, que cria cragédtas, 110- projeto anexo ti. sua mensagem. 
mérica,s e dantes.cas. Na Câmara dos DeputadCs, porém, 

-_.-~--

slgnados no autografo -eme',rdo a esta 
casa. eru 19 d~ fevereiro de lrC·!. 

:Sala das COmissões, em lQ de agõstc 
de 1964. - AloySio de t:arvrâho, Pre
sidente - Aarao Stembruch, Ftelator 
- Antonio Carlos _ Melo BragQ., ven
cido - Sigejreáo pacheco. 

Parecer n9 941. de 1964 
RCdaçáõ das e~,enàas ao sena

cü> ao prOjeto de LCL cta Càmara 
n(>, 19, de 1963 (T~'" :1. 846 13, ele 1962 
na Casa de Oflgem! .. 

Relator: Sr, Wal''I'edo Gurgel. 

A COOUSSõ,o apresenta a redação cUtS 
emendas do senad-o ao Projeto d.e Lei 
da Câma.ra n11 1~, (te 1963 InQ 3.846.B. 
de 1962, na Ca~a de Origem) qUe al~ 
tera o pán\gta.fo ünico do a':'t. 211 
da Lei nO 3.149. de 21 de maio ele 
1957, que diSpôe SÔbre a~sociac!os obri. 
gatór10s do Serviço de Ar;sif;Wncia e 
serv1ço SOcial dos Econominrios. 

Sala das Sesl\óes, em 2 d.e 1 etE:'mbro 
o'e 1964, - A1ttõmo ca'TltJ.~, Presi
dente - wal,treao Curflel, P..elator -
Mem~~es Pimentel. 

ANEXO AO PARECER '" 911 
DE 1964 

menos de 55 (cinquent.a' e C.UCO) allOCJ 
de 1dnãe"_ 

ElrE'NDA N? G 

,ele CL8J 

Tran.sfonn:::-se o atuul a.rtIGO .:i" pn.-
ra ntlgo 1" e aC.l'csc'<!ontcm·óe 1').,:, ;;-(:: .. 

gulntes artigos 5" e 6": 
,. Art, 5° - Não será iruC1':~ nQ 

Serviço de Assistência e Segilro f:.o
cial dos EconOmiâl'iOs, u diretor qUIl 
à. data do d,.;creto de nomeil.çao, ,u. 
es~eja as.'.:ociado a qualquer o~'LrQ o"'~ 
gâo de prcvldêuCla., t' Ulda que em 
d.ecorrência de emprêgo ou aUYíd&ue 
privada, ou qu~ em C(}ns-eqüi!:lCiJ a~ 
junção pUblica, militar ou civil. t.enÍ'.f.l. 
apostmtadoria ou íllatívictade c'e:m~lU~
rada previ:sta em lei", 

Parág1'at(] úmeo, Rcs::alva1.o o dis .. 
~to nest<! a~ tigo, Q Diretor qUeJ 
... ;e.' a ter inscrito Lacra Bujeitu a urs:), 
período de cnrênciu üe 5 t'Cin~ol 
anos" para efeito de 8pO.:i''::-'''';'.Al.G01'iU, 

ou pemáo. 
"Art, 6'.1, O As:.cc:aC:o obrigatoô() 

ou f, • .\.CultativQ que pCrdE.I o emp~cg:o. 
tôr ::iut.:peuso ae sua:; funções ou' S& 
licenCLar par6. tratamento de lni,.e~'es
ses partlcUiare!) .somente poderá con
tinuar ao c(>ntribuh' pa':'a O S.A.s.s,E.,. 
com direIto 8.0S bene!icics e l7anta,u. 
gtllS pelo mesmo concedid06, se pagar 
a contrlbulçno de segurado e !ncm 
8.~ Que seria devlda pela lrutltuiçáO a 
que e.:;tij,\'a v'ncuiaôo." 

O artigo 508, da Consolidação. deve' foi a proposição alterada, inçlUindv-1 
ser rejeitado. It iníquo, Fere a seno se, cntão, matéria. no qual seja: a 
sibilidade do genulno democrata, Bem Cio art. 29 do ·p,:ojet-o enl cxame. 

Red-açâo das em!?mtLts do Se
nado ao projeto de Lei da Ccima. 
ra 1L9 19, de 1963 (J19 3.846-B, de 
1.962, na Casa de origem), que 
altera o parágrafo único do art. 
211 da Lei no 3.149, de 21 de -maifl 
de 1957, Que dispõe sôbre (J,8W;:;a'
dos obrigatórios do Ser,,:('o de 
Assistência e Sert"iço Scc.!al dos 
Economiárlos. 

El\!E.."iDA N~ '1 

(da CL6) 

Mude-."c para artigo lO? o atu-:~l ar
tlgo tj' e ltlC,Uam--?e' O'l scg'u.ntL'l; U," 
tjgo~ CV C· !J;-': 

andou Gurgel do Amaral em ter plei- A prcVldêncta, relativa ao cltadO 
teado a sua. revogaçãO, art. :l". diz respeito à apozeníadoril1 

li: O meu parecer, cC1l.npulSória de Ministros para Assun-

I 
tos EJonômlco.s, nos têrlnos em que 

Sala das COmissóM, em' 111 de sc~ é prevl~ta para os Mínístros de P:'i
tembro de 19C4. - waljredo GUrgel,/melra e Segunda. Classes, 
PI't!sidente - Altl'êlio VIanna. Rela~ 
tor - _ Edmundo l..evi _ Sigefreáo Teata_se" cpmo. se vê, dê medida qu:! 
Pacheco ·Antonio carlos EUriCO ,e;;:travum 1l].lc1ntlva do Executivo, de-
Re~encle_ jVendO, por ISSO, sujeItar-se a um pro.

cesso de axeme que cOlha eterncnto! 
elUCIdativos a seu respeito. 

t'areceres IlS. 939 
de 1964 

e 94C, , Assim, para que esta Comissão pOs
sa. melhor ajuizar da mate:-ia, opma. 
mos por diligência 0.0 Ministêrlo das 
Relações Exterlores, a prolJósito da 

No;! fJ3S', DE 19tH I prcceituaelO no art. 29 do prOjeto. 

Da. c;ol1n~sáo de Sm:v:ço PÚbli, SR.:a das ComiSSões, em 19 de' :'0.10 
co C:v11, Eobre o proJeto de _ Lell de 19G4, _ Aloysio ae carvalho, pre.
cta Camara 1lP 84, Qe ,!9ô3 <,nume- sídente _ Aarão. steinbTuck, R~lator 
TO 4.734.B.62 - na Camara) , que _ Leuc Neto _ Sigelredo pacheco_ 
dá nova redação aO par(t,gcato úni-
Co do art. 28 da Lei n9 3.917, fie N9 940, DE 19M 
14 de julho de 1961 (que retJrgu
n1:ou o Minislério das Relações 
:r.tenores) , e dá outras prOV'idén 
CUtS, 

Relator: Sr. Aarão steinbruch. 
De iniciativa, do Poder Executivo, 

O presf:'nLe projeto dá nova redação 
ao parágl's!o-.Úllico dI) íU't. 28 da Lei 
n. 3.917, de 14 de julho de 1901, OS
ta.belCceUdo outras previdências. 

As razôt's, que levaram o Govêrn:J 
Federal fi propor a medida cOnsubs
tanciada, no projeto. estão ex9resE~3 
DO segi,ünte tópico de wn. mensagem: 

"O parâgrafo único do al'Ugo 
28 da Lei nO? 3.917, de 14 de julho 
de 1961, que reorganidou o Mi
nistério das Relações Exteriores, 
dispõe; 

Os Cónsule.s-Gerais serão eH!O
lhiUos dentre os Ministros de Se
gunda Classe; os Cônsules den~ 
tre os Primeiros e Segundos Se· 

Da Comissão de Servit:o Pú.N~ 
co Civil, sôbre o projeto de LCl 
da Câmara n9 84, ds 1963. 

Relator: Sr. Aarão Stelnbruch. 
Etg'otado o prazo para cumprjmento 

de diligência. requerida por êsse Ór' .. 
gão técnICO, \'Ol,ta.' ao estudo desta 
Comissão o Projeto de Lei. da Câma4 
ta. n l1 84, de 1003, que dá l'lova. re
dação ao parágrafo único do art. 28, 
da Lei n9 3.917, àe 14 de Julho ele 
19(;1 (que reorganiza o Ministério das 
Relações Extenores), e dá outras pro~ 
vidên::!ills. 

Motivou o pedido de lnfornmções ao 
Ministério das Relat\Ôes ExteriOres o 
preceituado no .art. 29, q,ue estabele
ce sistema de aposentadoria comllul
sótla para os Ministros de A~suntos 
ECDnômJcos, slmbolo 2.C e 4.C, na 
forma, dos llmites fixados no art. 38, 
~ 1Q, da Lei nl! 3.917, de 14 de julho 
de 1961. 

creturiOS; os Cônsules Adjuntos Ocorre, t,Oda.vta, que tal sollcitaçlo 
dentre Os S€"6'undos Secretários e já não se torna necesEár1a, à. lista 
os Vice-Cõnsules dentre os Ter_ do novo autôgrafo encaminhado pelo 
ccir~ Secretário". Primeiro Secretário da Câmara dos 

2. Por outro lado, o Decreto- Deputados, onde não mala se incluI 
lei nl) 9,202, de 26 de abril de o diSpositi~·o que deu ol1gem M rele-
1946, que dispõ~ sÔbre o pes.soal rido pedido de dU1gêncla_ 
õo It.:l.mar!lty. combinado cOm a5 Em .face do e'%pôSto, optno pela 
nC-Wtll3 D1am'!adal a-pU-car ~o i,a:pl'o"laç['-<) do pro}otQ, nos têrnlQb C'Oll-

EMmOI\ 'NQ 1 

(d·.l CLS) 

Ao ~ft.igO 19 
Onde .se lê: "dé ri d!l~l 

junho de 1962": 
L-eia-se: "até a data d~ 

nho de 1964", 

Itt4'ENOtl.. N n 2 

(00 CLS, 

à'i! 11 de 

2~ r.i! ju' 

Ao parágrafo único do 61't_Íg-O l(> 
Transforme·se o parágrafo -eul ~ 1 f> 

e aCl'escente-se o seguinte:, 

"~ 211 Serão computrdas, para z!e1-
to da fixação do períOdo de carência, 
as contribuições já prlgas pelOS ser
vidores e recolhida.s fi. cO::ltn do 
S.A.S.S.E.". 

1!3rIJNDIt. N" J 

(da CLSJ 

.. t\:~, S!. Os funcionár1Gs das Cai4 
~:l.ll to;cunonllCt.,s h.UlduOli5, bem como 
os Sel'\.'laOl'e~ aas Associaçõta cHr Ulu,s: ... 
.:ie que ~ongreguem, exciuiuvamentl! 
e-conclll_ár ·fJ~, .::;cr[w lI1sc:itos no .ser ... 
viço de ASSll)[CnC:a e Seguro SOCial 
UCG EOOIl0tU.áflOS, como 65.,',OCmQ0,5 fa ... 
cultat:vos. üesue que o requeir:.uu tlG 
prazo de JO I tnata) dlac:; ~ contaZ' 
c:.a aula. desta lei ou do. admissáo na. 
entldude empregadora, provem ter 
men~ de 36 í tl'i:nca e seis) .anns de 
H}ade' na d:lttJ. de ~ua a,chntS6ão, re .. 
colhs:m as ,correspondentes oontnbui
ções ~ najam s'do julgados IlptQ6 em 
exame mewco p~ocedido pelo mesmo 
Serviço" . 

pa:áíjrafo único. A Inscrição dêsses 
servidor~s. €crú t'e:k\ mediante reque .. 
riment\) do mte:'l::5.':>ado encaminhado. 
pela emldacte empregadora com a sUfJ. 
l'espéctiva concordância c decll.lr3':ã.o 

AO B.rL 2(> de venc.mentos." 

Inclull-Ge, entre as prIa,. ... rl-ls "&Crés- "Art. 9''>, pa:."a o efc:to de apOGen ... 
cimo" ~ "na seguu:te prD:porcão", a' tadol'ia dos as.soc.iados mencionG,OOS 
expressa0: "amame dez (0) anos ZlO al'tlgo anterlor, deverá ser cOIl!li .. 
consecutivos". derado o tempo de serviço prestad() 

na resp::ctl\'a. entidade empregadora e 
E.\fENV,'" ~ 4 os benejlCiC6 aposentadoria e pensão 

(da CLS>. serão conced:dos em funçãO da médla. 
do salário pago nos últimos 24 u' -ntl) 

Ao art. 3? . 

Inclua~.se, entre as pa7hvl'a.s "su .. 
plementtr" e "'incidente sObre o ven
cimento", a. expressão: "nurente dez 
nO) anos consecutivos". 

E1tIENIM NO ,5. 

(da CLS) 

(J parágrafo único· do artigo 4(1 p~'J-
sa a tel- a segUint.e redação: . 

"Parágrafo único, Os Diretores do 
Conselho Superior e das _Caixas Eco
nômicas Federais sel'ão 1.n.scritos no 
Serviço de Assistência 'e ~eguro So
cial dos Eco;;mmlárfos, como associa. .. 
dos. facultativos, desde que o requei
raIl1 no prazo máximo ae 1U (trinta) 
Elias a cont.nr dn data do respectivo 
ato de nomeaç{tO, hajtClln sido jUlga
dos u.pto:s em exe.fne médic-O procedi .. 
do pe!() m~mo &-~tv!Ç(),,, tenham. 

e quatro) mer.>es, limitado o provento 
ao màximo da ret.:ibuição c;,ue ccrre:;,~ 
pondero no serviço público federal, 
ao atual slmbolo l-C, oU e,() que a 
êste vier a ser equivalent.e." 

, Parecer nQ 942, de 1964 
Redação da emenda do Senada 

ao Projeto de Lei da Cãmara nta .. 
mero 'l05, de 1963 (ni? 3.G17-B, àS, 
1961, na Casa de Origem). 

Relator: 81'. Walfredo Gurgel. 

A Comissão apresenta a redação d~ 
emenda do Senado ao Projeto de Lei. 
da Cítmara. n9 H15. de 1963 (n~ 3.617·B 
de 1961. na C~1sa de Origem) que de.
termul.a a 'nl-!Jo~'j'l'ação dllS margen.t 
da.. ... rodo\'ütõ do Nordeste cOm irv(»o 
res fOrl'AgeW8. >x1.::n, CQlnO a. COn.Jt1'1i" 



~ão de aterros':burragerus para repre M 

.a:n~cnto de águas, .' 
d'31a das Sessões, em 2 dz sctemllro' 

(1.: 1964. - Antonio carlOs, Presldeu
te ..:.. walfredo Gurgd, Re!·::tt{lr. -
Jit.:!e.z.cs Pimentel. 

.t\.l'TE:XO AO PA:RECE N9' 94Z, 
.. DE" 196-1 

Redaçúo da emenda ão senado 
ao Projeto de- Lei (a Câmala núo. 
mero lC&, de Vl'Pa mO 3.617·B, de 
19fH, na Cas~ de Ongem) , àeter
'llt'tna a arboTizaçtlo das margens 
das rodovt«s do Norde-strf com ár
'Vores jOTTageir-us. tie-m como a 
construção de aterros-barragem. 
lJara represamentõ de águas ~ 

Ao 

E:\ifEND~'\ 

{destaque de~ plenáriO) . 
art. 19. 

Suprirna--te e expressác: "com €Ip
·p,·t3go d~ á~voreS,!Orrllgeir . .::.s." .. 

,. 
Parecer nq 943, de 1984 

Redação jinal do Projeto de. 
Decreto Leif.3latit:o ng 70, de lS:-M 
(n? 100-A, de ::'963, na Casa de 
Orige11f) . 

RelRtor: Senador WalIreoo OUigel. 
A Comissão aptesenta a rtdaçãO' H

na~ do projeto; de D'2ereto r.eg·srat~vo 
n? 70', de 1964· (D?- lOl ... A .. de 1963 na 
CaSa de OfJgem) que mantém g ato 
do Tribunal de Contas da União (te ... 
negG.tórlo de regist:·o ao oontrato e 
têrmo' aditivo, celebrado entre o Mi
nistério da Agricultura e a firma 
A~c-a Aparel~os CientíficC6' S.A., . 

Sala das Sessões, em 2 de setem-. 
bl'o de 19'64. _ Ant.oniO' Carlos, ?re
sidente: - Waljredo Gurgel, :àelatQ'r. 

Menezes Pimentel. 

A.c'lEXO AO PARECER ~? 943; 
DE 1964 

Redação finat do Projeto de De
creto LegisltJtito n9 '10, de, 1964 
,nQ lOl-A. de 19~3, na t.;~ dI;: 
Origem). ' 

lFaço. sabe!' que o congre:::so' Nac!(}oo 
nal aprovou, nos tê-rn'lOS eto are; 77, 
i 19 da' Constituição Federa} e eu, 

, . $ ,PteGÍdente '.elo" 
SelládtJ-' .Federal prO'lDuIgO O- .seguinte 

DEoRETO LEGISLATIVO 
. N'. -1004-

.M antém o ato ão Tribunal de 
Contas da União deneg·atório de 
1'egistro ao contrato celebrado en
tre a DiviSão de Obras do DepaT
tamento de Admtnistraçâo do Mi
tJistério da Agricultura e a firma 
ai ASCA'I Aparelhos Cientificos 
Sociedade Anônima. 'I 

Setembro d~ 1964 
= 

Casa de Oflgem); que aprova o ato pr~jdente d~ .S~;,..ndo Fede!n1 gra .. \ Art. 27 ~ste decreto leais. la.U:'\ôo tllI- . 
(/,0' TElhunal (fe CCnf.u8 d'a União que· mu.go o segu:n.e: trará. em vl'i'ÚT na. data. de aue. ...... '-
denegou l'(i.g:.stro ao' contnto de eons- 011 â das .--
tituição c}e aforamento ae terreno de DECRETà LEGlSLATWO __ 1004 . caC, C:. revoga as disp08r~Õ-e3 em, 

marinh::L &-tuü:do à Rua ])om:ngos M(Lntém a ato d(J Tribunal de I contrar!o.. 
Mond"m~ na Ilha. do Governador I na C;mtas da. União ,tenecatóri,) d'e 
Cidade dq ::tio de Jane::ro,. registro ao contratO", entre a lm,o" Pareceres ns. 947 e ,948, 

Sala das se.s~õ;:.s, em 2' de .set~mbro b~liár{a Cinelândia Ltda. € a S"u" de 10'64 . 
1e H!64. '_ Antonio CaTlos, Pr,;.S1- perllltendênaia das Em'Pr~'a.i lu- v 
dente. _ waljredo Gurgel, Relator. corpOTadas ao patr~móllf(} NttciCJ.. NO? 947,. DE 'l$ti4 

lIf~I!a-es Pimentel. 1U'd. ' Da. Coll1.!ssão ~, ~rojetos do , 
A.c"l1<"0 AO PARECER N' 9~4. 

DE 19!i4 . 

Redqçã.o final' do P'rójeta de 
Decreto Leglslati1:-o ng 23, de U1G4 
tn'? 34,'A, áe 1963. na Casa de 
OriÇ"e11l) • \ 

O C0:16res.so Nac!onar d~.:!r€!.a:. Executivo .9Ôbre o projeto de Lei 
Ast .. 19 E' mantidO Co ata do 'I-rilm- 'n9 140, de- 1964, (nl'" 2.O'I39-B-6"4:, na 

nal rle Contas da Un:t{~o dene"2tório Câmara). que ineorpore1! ã. Ul'l,Íoo 
~ crcraid.l:rde rIo paroná o Instituto 

de re,glstro ao contrato, celeb!'ado a. df! Bwlagia e pesquisas TecntJló .. 
~ d~.janeiro de 1951. d2 prOn'less.":l. ae gtcas: dO' Estado do Paraná, e cI4 
nnóa, com quitação de pre'Ç(ls. de .-....-. 
áreas de, terreno loc-a.Jt~adás na F·a... outras JlH/l"otUnaia#. 

zenda Sertáo, no Município de Vas... Delator; senaC:or Bezerra Neto .. 
so1.1.3s.s, Esta.do cio Rio d:e Janell'o~ ten .. 

FQ.ç'o sabét q'1J-e- o' cQn:5r~so Nacto ... 'do comO' outor~:ante- promitellte ven .. 
nal ~W];'()vou.' nos têl'mos. cO; art. '"i7, d ·1 ár· L d 

1. Resultante de mensag€'m do- Exe
cutivo ao, Cangsess'o, O pr.esente pro
j.eto· d.e lei d~rmina a incorporação 
à Univçr.ídad. <10 Faraná, do Inati
tuto de Biologia e P2iq~S Tec" .. lO!~ 
gic$S 00 mean.o Estado. Pelo ps.rá. .. 
gra.!o único do artigo prím·eiro o esta_ 
beI-ecimente ora. incorporadoo, fica, vin
culado, 'como· Instituto. di Pe~qUis.a.;l 
nãO' complementar, ao Conselho da 
PesqUisas da Universidade do 'Pa.:ranã. 
Em putl'oa .w$pO$itl:vos, ar proJ)Osiç;1o
estatuí: 

i l? d~~ Con.:;tltu!çãO' F'êl1er41J e eu, d€ ar, a Imobli la Cin~lân:àiá t. 'á., 
____ , Presidente do Se- ~ eomD outorgada: pro:.niteut! co:n .. 

na.do P~~e1.'al Y\1"o.:nulgo o seguinte pl':wora, a Superintendência' da}, Em ... 
P pl'êSas Incorporadas ao Pâtrimonlo 

Nacional. . 
I)'llCRE'TV· LEG1SLATlVO . 

N9 - 1-964' Art. 2:Y &3.te d~reto legi.s:ativa en .. 

Mantém o ato do Tribunal eLe 
Contas da unido denegatório àe 
regi~1t1 o ao ,contrato de, constituz
ção de aforament.Q de terreno de 
marinha sttuado a Rua DDmfn!JóS 
l'riondim. na Ilha cIo Got1ernador, 
na Cidade do Rio de J (metro. 

,o' cor.gres~o Nac~on.al dec:-eta! 

Art. I'? E' mantido· o ato do- 'tri

tl'ará em viSO'!: nada de sua pub-li
-cação, revogadas e.s di:.posiçõZS ~ 
contr8:rio. 

Parecer nQ 946, de 1964 
Red(!ç~o jinal do Projelo ae 

Dec1"et,;; Le{ji.~larit··o 1L'" 86, de f9'64 
(nO 173-A

I 
de 19'53, na Cas!l de 

Origem) • 

Relator;, S:-. walfl'edo Gurgel, 

a) incbrpora, de acõrdo com a le1 
.sto.<lU&l n' 3. 7U. de ~1-1-5a. todo, 
0& b!m.s; Imõve1s-. móveis e semoventes, 
do Instituto,. livres. de ônus e inden! .. 
'zaç~s~ _ 

b) na transfe:ê:r.cia do pa.t1"~mônIo 
far,se-á inventário e avaliação. pro .. 
cedidos por representantes dos GOVeJ;
nos· da União e do Paraná. bUnal de contas' dâ Uniães' denegat-6- A Comissão apresj;nta 11 redz.ç:ão fi .. 

rio de registro ao· tontrato celebrado naI do Projeto' de Denreto: Legislativo 
em 27 de J'Unh6' de 1960, de consti- n9 86. de 1964 (nQ 1n·tJ., .e 1963~ pa c) assegurou~se o aproveitamento 
tUição t!.e a-fotarnénto de te;reno- de Casa. de Origem) que mantém o ato dos servidm:es, cuJas' admiS3ÕeB ba. ... 
marinha situado à RUa Domingos d() Tribuna! de Contas da União de.. jam sido publiCadas no órgão oficial
Mond:m, antiga Rua 103~ esqulna da n.egatóriD de registro áO corrtrattl, ce- ..... do Estado do Paraná, até 31 de maio. 
RuI]. Eutiquio So!edade, antiga Rua lebrsdo em 14 de setembro de 1960, de 1964, sendo 'tom~s provi-dénclas 
lO:?, lote 1 da Quadra 147, do Jardim entre Arthur E, schaefer e Jr Ata- hábeis e legais ::;ôbre pe.ssoal, mo de 
Carioca. na Ilha do GDvernador, De liba '"\félf. COmo proprIetários lóca- recur.ws financeiroo e e1a.boraçã.o- de 
Cidade do Ria de Janeiro, EStado da· dores e a SuperintendênCia do Plano Regimento tnte:t:no. . M • ' 

GuanablJ,ra tendo como outorgante à de ValorJzação' Econõmi.:a da. Regjã')' . 2, Em lon~a. exposlçao de m0!:1-vos., 
União Federal e .como outorga e 10- da Fronteira Sudoeste dO PaíS, p-an1 o Senhor MiniStro da.. Educ~ • 
reircl' Amélia se:pie:nza. locaçã.-O da sala nO 7Z, do 7lJ- 'andar, dO Cultura justifica a incorpOração, aliáS 

EJdiJicio Paineíra sttaadu à Rua Si- já prevista em lei. estadual e velha. 
queira Campos nO' LIW .. em 'Pórto aspiração do desenvolvimento cienti ... 
AJe'J"re Estado do RiO Grande do Sul. fico-cultural do Paraná. 

Art, 2? ~te decreto- legislativo en
trará. em vigor na.. {\ata de sua publi
cação, revogadas aIS dtsposjçõ.es em 
contráriO'. 

., 
Parecer nO 945, de 1964 

Redação final iúJ Projdo de 1JfJ
ereto Leflisl_atf-vo ·na. 00, de 1~4 
(nO l25·A. de 1964, na Casa de 
Origem) • 

Relator: Sr. WaJfredo Gurgel.. 

o '... . • A COmissão de p.ojetos dO Exxutj~ 
Sala das sessoes. f!ll 2 de setem'" V() opina favoràvelmmte à aprovação 

bro de 19-64. - ~4.nton1o CaTloS, P!'esi- do presente projeto de lei. 
dente. - walfredo Gurgel. Relator'. 

M Bnezes Pimentl!l • 

ANEXO AO PARECER N' 046 
DE 196~ 

Redação final do PTofeto de 
Decreto Legislativo núm.ero 86. de 
1964 (nl' 173-A

I 
de H163, na Casa 

de Origem). 

Sala das Comissões, 3 de setembrCt 
d~ 1964. - JoIJo Agripino, Pr.esldente. 
_ Da1del I{rlege-r. _ Beztrra Neto, 
Relator. - Walfrooo GUT(/el, _ Mem 
de Sá. -- Barros carvalhO. 

• N' 948, DE 1964 

Da ComiSS-lio de Finanças, s/jbr~ 
ó Projet.o de Lei da Camara n9 1400, 
de· 198-1. . 

O Conar~go Nacional d~crete.· . A CcmLssão. apresenía a. l"eq.ação fi-
o , . .' nal lio Pl"ojéto da Decreto LegislativO' 

Faço saber que o Congresso :Maclo
nal aprovou. n03. tknnos do art. 'i1. 
§ lQ da Consti&u!{:oo F&deral €' eu 
Presidente do Senado Federal pro
muIgú o seguint1: 

Rela~or: ~r.· senador 'Bezerra Neta. 

O Sr. Presidente da Repúbllca, Pela 
Mensagem n9 189--6-4, encaminhou A 
consideração 40 congre.c:so Na.c1anal, 
acorupannado- de Exposição de 'Moti
vos do Sr. M1nistro da Educação e 

Art. I., E mantido a .ato do Trl- n~ 83 de 1964 (n' 125-A de 1964 na 
l:I~al de çontas da UniãO' denegat6- C~a 'de Origem.) que mantém o' ato 
no .de',reg18tro ao c~nttato, .t:'B:ra for- do Tribunal de Contas ia-, iãG de· 
n,::clmenta de rnaterlàJ ctentifLCo, c.e- nega tório de registro ao contrato ce
lebrado em 17 de d~!zembro de 195L lenTado entre a Imoboliária 'Cinelân
entre a Divisão d,e Obras do Depar- dia Ltda. e a Superintendência das 
ta~ento de .AdmifUst~açã~ do Mllli.s- E!nprêsas Incorporadas ao ptrlmGnio 
tétlO da Agrlcultu~a e a fuma "Asp~ Nar;nnal, de promesss df' venog de 
Apàrelhos Clentlflcos. Sociedaqe AnO- áreas do terren.o localizada,s na :F-a
nima .... bem como ao respectivo .têr .. tenda. S"'e!'tão, ~Munfcípi{)' de Vassou
mo aditivo, de 26 do mesmO mês e raso Estado dI) Rio de Janeiro. . 

.... ano, ' . 
Art. 29. ltste decreto legislatIvo en~ Sala das Sessões, em 2 de setembro 

tr~rá _em vigor l1a data. de s~a pu- de 19-84. _ Antonio Cartas, Presid-en .. 
bllooçaq. revogadas as d:SpOslçoes em te. _ Walfredo Gurgel, R-elator. 
contrário. ___ ... 14enezes Pimentel. , 

DECRRl'O LEOISI..ATIVO 
N< - 1964 

Mantém o ato do . Tribunal de Cultura, o presente projeto que :ncor. 
Contas da união denegatório de pora à Universidade do Par.aná O Ins .. 
regiStro a.o contrat!), celebrada tituto de Biologia e pesquisas Tecno ... 
entre A1'thur ~. Schaefer e J. lógiCas dêste Estado, ao mesmo tem .. 
Atalibct Wolt, e a Superiritendbz.- po que o vincula ao Conselho de pes
cia do PIano d8 Valorização ECO- qb.1..sas da referida Univeraidade, como 
nÔ17Uca da F'ronteira Sudoeste ao Instituto de Peequisas não comple .. 
Pais. menw', . ~ 

O Congresso Nacional decreta: Determina f: p.râposi-ção, como me .. 
dida' de praxeJ a incorporação ao Pa .. 

Parecer nO 944. de 1-964 
ReÜllÇlió ilnal do Projeto de 

,Decreto Legislaüt'o nP 23, de 1964 
{n9 34-A, de 1963, na Casa de 

, Origem}. 

Art. 19 E' mantido o ato do Tri~ triinônio da União de todos os bens 
buna! de Contas da. união denegatQ.... imóve.is, móveis e ~movenre~ do cita~ 
110 de regjstro ao contrato, celebrado d.o estabelecimento, devendo a t;rang.. 

ANEXO AO PAA1!:'úER NQ 945. em 14 de setemb!'o de 1960, entre ferência do aeerv() patrimonial pro--
DE 196!- Arfuur E. Schaefer e J. AtaUba oe$SSJ"-se medlânte inventário e am-

. Wolf. como proprietários locador,- e liação,_ através dos reprMentantes do.! 
Redagão. final do PrOjeto de Q. Superintendência do Plano de Va- Governos ('f:" União t do P"~"'l"lá. 

Decreto LegiSlativo n9 83,- de HI64 lonzi!.Ção Econômica da RegUlo da Orla, ainda, o projeto os cargos ne-
(n9 12õ-A, de 1964} na CCLsa de Fronteira. Sud&este do P.aIs, para 10- cessárlo.s ao aproveitamento deflnitivo 

- Origem). cadlo tia sala. n9 '12 (,spt,Enta ,. dois). do pessq,al nêle referido e_ nssegura..Relator: SÍ'. Walfredo Gurgel. 

A C,omissãO apresenta Q redação tl- 'Paço saber que o- 'Congresso Nacio-. 
na.! do Projeto. de l:>ecreto LegiSlativo nal aprovou, nos têrrnos dó art. 77, 
n9 23, de 1954 (n9 34-.A, de 1953, na- § llJ- da COnstituição Federal e eU

1 

do' '11' (sétimo) andar do editlclo PaI· lhe os direItos e pre!'roga1;iv8s de 
neira. situado à Rua Siqueir2 Campos a-côrdo com a. legislação ·em vigor. 
nO 1.U:'3, em Pôdo Alcgrf, Estado do Para. o ate~imento dos_ encargos 
ruo Gtande do Sul. decorrentes da futura leí, estabelece o 
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projew quo Q3' recur&QI necessé,riOi que .sem}lt"e se dá. desde que. à s~a I prob:ema dl'aga.r à oo::nissão dQ pw..no st lar.ç3~·á, com os recursos que já e}.!~ 
!provirão das dotaQÕes da. :própria Uni.. trente, como muIto oem ài.s.re ~ com do CaXi'ão Nacillal l,.;JU pt>d.idv de .10 •. recebendo do :D4iniStério da. Fazenaa. 
versidade, mUito acé4,bQ o nobre senador Aa.l'ã6 formaçôea Sóbre as verbas destiD.adas CQ-n1'utU1c ll.'ei comunicar ao Senado, ~ 

O mérito da propQ!içâo Jã. 101 de .. SWlnbrucl1 se COloque um hom~m ã1ã. assistência. WClal ~duca.cional e hos .. pol1tica da instalação de coquenas ào 
v1dalIle.nte a_precta.do pela Com1ssão de oltura., éD1 condições. pitalar na. zona carbonífera. iucluídas modo a que o carvão de &lnta cata· 
Projetos da Executivo, que ressaltou Estou envaidecido por\ testemunhar'ln!) orça..'11ento d:l, União por ílliciativa rina e do Rio Grand-e eLo Sul po,'),~ 
B. eonveuiênnia. de sua. aprovação, em no dia. de hoje, homenagenl ao traba· e ~e.sf6;"ço dos Srs. p.l-l'~.!lnlentaIes é q.ue realmente óer aproveitado em pene ... 
ta.ca dos lnterêssea e necessidades lho de alguém que realmente se tem na-o erahl p:iJ:~as àS' cntdadt's b~ne'ficJ.a· tiC1Q da economia. brasile!.ra.. 
ag-rfcolas, pastoris e industrlaJs dO Es .. comportado à- altura. das esperenças dall. Dcs.se pEdido de inforInaçÕC5, não obrigando o consumo do carvão nac~G
tado do Paranà e por atender, tam· desta, capital do pais desta Brasília J :-ecebi l'espO$ta alguma. e as dota'tóes l1(tl Clvo dizel' ao Senadar qUe aa. 
bém, 800 interêsses dA educação em magnífica.. (Muito bem) • continuarum bloqueadas, seu paga. pouco.> dias votamoS, e o pre;):Gen~a 
geral, e do ensino técnico, em parti- ment(U) não to:am d.;;tu~dos. cem a da Repúol~ca já. sanclono~ projeto ue 
cular. O SR, PRESIDENTE.: alteração do quadro dirigente da. 00- lei no qual lllcluj.mo!; um dl.Spo.sün\.) 

Os a!:pectcs e impllcações (ie ordem (Nogueira da Gama) _ Tem a pa. .. missão do Plano de CiL vão NaCIonal, deterIUlnando qUe a Comissã-o do PJa-
financeira. decorrem da adoção de la"ra o ,nobre senador Ant-ônio car- entendi do meu dever VOltar ao pro- 11Q d;> C:lrvão NaCional tem atriba: ... 
medidas que se impõem para a per. los. blema, e obtive alguns elementos para ção para trxar cotas de consuruo. E.s .. 
fe!ta execução da. pr~idênc1a. pro- poder retomar -o assunto neste P'lená· ta é uma grande medida. do Q')vê lJO 
pondo jnco;:pOr3.ç~8 de t."lldade.s. e,s. O SR. A..~TONlO CARLOS: rio, encareter a·sua importância e a casteilo Bnlnco. 
tras senão as mesmas que, COmUttlen- (Sem revisáQ do orado-i) _ sr. Pre. sua urg~~cla . e~ també-m, assim ~~;t}o Está po.s" ll.quêle órgão, em v:.rtuae 
te, constam de projetos Slmila-res. pro- sldente, Sra. senadores, quero, inicial .. antes ,?r:'~i.qllel a c, ~aqueb CO:-I'l.lSsao de LeI que tul publiCada há. dias, I.:'Om 
pondo incorporações deu nldadea es.. mente, agra.decer aOS nobres Senadü- f~::r _ Jus:;ça às ~dl~as que, a atual os lnst.rumento~ capazes <te ObrIga!' .\ 
colares e centros universitárioS, res Nogueira da Gama. e Josaphat dUt:çao. e~"á udotundo para d:..!1_am i za.r: tôdas M ind.ústrias que consomem Cu,_ 

Da ponto de vista da eompetêncJ.a Marinho que desistil'3(.U de suas iuscrl- a. COffilssao do Plano do Ca::-yao, ~a- vão utllizatem uma percentagem ta .. 
des:a comissão. rottlos. pois, de pare .. çõea no expediente desta sessão e me clOnul e, dentrD da.:) suas atrlbulçOes • .zoilvr-.l do carvão ruaclOnal era o Jas 
cer que o pl'ojeto merece .ser ap-ro.. permitiram pronuncar êste discurso. re!c!ver ~ p:ob~~mas ~~on9m:~()s da emprê.ü.'i produtoras de gâ,s pObl'e. 
,.'sdo. . ~ .. Doa probJt'mas que mais me sen.s1- l~oiao cn..roonifçla e da mtiust .. la Na- Ex!SJe O!sp0.5Jtivo legal detel'm.i,Llan-

Sala das Conussoes. em 2.Cle setem- bilh:.am e que t.ocam de perto à. ecO- ClO'!1-aL. _. ,,' ~. c,. do q.uc l1a p;cdução do gás sejam cCn. 
br() de 1964 .. - Dantel Kner;6T. Pre- llO:m1.a. catAl'lllense dc.5.':..'\co O prOblema A 8.~"cr~enCl}l, fjU" fIZ süb.e a. re,.a· 5wmdo.3 20',;" de carvão nacional. Mas 
sJdente. - Bezerra, Neto, Relator. - I d.R economia carbnifera o problema do ção d.~ slde:rwgl~as no Q'ne t~a ao essa p~:c~nt.agem nã-o estava sendo al: 
Wilson. Oonça!v.es . . - Sigejl'eão pc. aproveitamento do ca.rváo brasUeirO, consumo ;do cal"Vao n~ional tmham c!lJlçJ.da por llenhwna. dllS três emp",:.. 
checo. - AU1'eUO Vzanna. -"Mem de d.o desemrolvunento da região produ- pr~cedênc.lal ~ Sr. Pr .. ...-.d.e~te, tanto sas que prcduzem gás com base to 
Sá .. - 'Eurico R~e-rM. - Vltorino tora, loca.1izada a sul tio- meu t.stado aSSIm q,ue hOJe pf).<;So q,nuncI~r à. C,asa carv~o: São paulo, santos e Rio de 
Fretre, portante. a do confôrto do bem.esta.r qUf} o consumo do 'tcnrv.~ nac.ona.l \em JaneU'o, 

O sn. PRESIDENTE: e também as outras não ménol) 1m .. d~I'eSCêndo na p.opo.çat.? de lil% ao Em llledii1: anua2. a de São P3.~o-

(NOgueira da Gama) - O er.pedtsn· 
te lido vai à publicação. 

A Presidência. def.JrluJ hoje os Re
querim~mtos de Informações liso 347 e 
348, apresentadOS na. ses.;;ão de ontem 
pelos Senhores: SenQ,.dOr63 Raul Gju .. 
bertl e Aarão Slelnbru.,h ttspOCtlva
mente. 

Há oro.dcres inscritmt: 
Tem a pahwra o nobre- SenadOr EU' 

rico R-ezende. tem lJer!J\u~ com o no
bN S~r.~tjor Je-r-.2.phat Ms;nnhO. 

o SENADOR EUItICO REZEN
lJE l' R ONU NOIA lJlSCURSO 
QUE. EN'rREGUIl A REVISAO 
DO ORADOR, SIlRA PL'BLlCA
DO POSTERIORr4ENTE. 

o SR. LINO DE MATTOS: 

porta,nre, a. do confôrt-o do bem-est.ar ano. A, produç~o do carvao nO ano de CO!lSO~e 15% àe carvão naC1ona.i; ti, 

da categorIa. profls.sioh~l que extrai 19~3 w
f01j eI!! l1Umerc-s re.d.ondos, de u:: d~ santos 5,/,; a do Rio de Ja..'1€;i'o 

do subsolo do nosso País eSSa. riqu"za. lUIlhao, seI~cent.as e tr.lnta mil ton. 10%. Ao fim de cada ano aS campa: 
mineral " lad,,:s e o cOMumo em brno de um ml_ nhias prodl.l.toras alega.vaI1l ra.:;:ões de 

ASSIm: logo que assumi o mandato, ~bão de toneladas. ~n ")~ma. época, ordel~ técnica e econômiCa e a Co:n.:.s. 
pronunciei Il1. abril d 1963 dt u 80 lm11Ortatnos um ~mnhao e s~te mil .l· solo de Carvão aos anistla,ya' deSSa obri ... h e I> e ,c r neIadas de carrao est~angell'o. _ 
c amando a ae~nção desta C~ e das Procurei conhecer os motivos dess"a ga~·ao. 
autorida<I8S do poder· EXecutIVO para queda de cOnsumo do carvíio nacional A atual direção do Plano dO Can'ão 
a. neces:üdade urgf!nte de se 'fazer um ,- 1.. lie _.- d"- d ,_ esfôrço de fortalecimento da conomia que para. a reguw c!tr/..'on ra ,e, a!;.~.lHa i!>e.rm ...... otõ' o praw- e seJ.;S meses, que 

b Ir pod • i ' de tudo. para a econotn1a bT's.t.leira te· venc~rá l!0 ,tJróxUno dia 13, para que. 
caI' on era. e er a· dJ.~er mesmo - 1'á conseqü~ncia.s a~ mais <'{rRve.'i e $Ot.' :1:; companhias cwnpram a. obrigatll"'-
~m.? ~ ãque~a OCasiao :- de re- lJe que o primeiro dêles é faIta de cem.. ricdcde de consumirelll 20% de can'aQ 
c p .. r:lça-o do va .. at do carv.w M.cio" 'Oarcclmento nas comp:."ns por parte da nacional. DeterminoU ainda, est.uG03 
nal, I USIMINAS O proble-m1'! que aqui 10· té{:l)jcos para vel'ificar se, l'<nt.lmeJJte 

Naquele d1scl!-rso, anunc.lei .os pro.. calizeí em 'abril de Hl-53. a denúncia existe a. impo~lbl1idade de consumá 
blem~s eoonOnncos qUe -poderIem ser- que fIz às autoridades, perm~n€c.e. A em tal percentagem. Assim com O:l.'ie 
re:ohidos e n!inhei ai'5 providências USl}..iINas não V€í'11 adqt..iríndo car· ne:se-,s esf,t;dosfírá determinar as pro-
'P l'a sua EOluçao, vão metalúrUi.co l)!.'oduzido no Bras!!, vidências iJ.Jseado..s na lei que votaznvs, 

Quero, quando 'Volto a. tI:atar do COUlO era. de esperaI" e também não que &e dá a nutorià.ade ~ra ih:..: c;)
assunto pe~nte !' se~a.do, re;?rdar vem pagando 'Pontu~lm'enta o ca.rvão tas de consumo, como também det2r
aquelas prOVIdênclas en.,ão sug"ndas. fim proporç5-"..s reduzidas que vent ad· minar t:lrovidências no sentido de que 

1°) elevação da produção de carvão quirmdo. essas fábricas produtoras consumam o 
SI', Presidente, pego a pal-avra co .. pruto a um mínimo de 3 milhões de A USIMINAS alega que existe o pro .. máxuno de car\'üo nacional. 

mo líd-ar tte Bloco. toneladas anuais: blema. do Pôrto no Htore.l do Espfrito 
2~} aum.ento da capacidade de la" santo e, em virtude da deficMncia Essas fábricas produtoras e.pDn .. 

O sr... PRESIDENTE: vagem de carvão para o dObro da. portu,irln. 11ão é possível que ela 00- tam como dlflculdade l para o 
T I atual,' l~ue em' fuuc,·on.m'n'o o se!!undo cwnprimemo da determ!nação. a fal_ em a pa avra o nobre sena.dor. ,,'t, - - l d t te 39) construção de uma usina elétrica. alto forno d!l sua uslna, a. e l'all'spor • e a 001Jl15São c,itá. 
O SR. LINO DE MATTOS: de 300.000 kw, junto ao lavadOri ali· D lembrar o Senado que há cêrca examlnlndo.. com .grupos pal'tkL;l.fV.. 
(Como Lider de Bloco _ sem Te- mentad~, ~~ carvão·v~po!. do qU(ll de ~uas sem~as apresentei p:ojeto r~, a pos.:;ibilidnde de se fazer ao 

't'islio M or~or) _ ar. Presidente, o COllSUmll'l& cel'ca de 1 lIllJ.hã.o de rone.. d lei juntamente com o nobr Sna. transporte do pôrto de Laguna até MS 
b ladaa por ano, e,",,, ti' to pül"tos de Santos e Rio de Jane:xo 

no re 5enadol' Aarão steinbruch in· 4~) Co,ntinu!'l"ão de uma linha. de ~or Eurico Rz ... nde, npreswn e pro .. e atrav~s de Chatas. I~o. então. pode-
terpret.Qu. com multo acêrto, com ~ de lei jt· .... tamente com o Senador EU--transmisSão até são paulo ' ,w. ria regularizer ês~Q transporte 11 
muita ra2:ão muita JUSteza e muita 59) Aumento de c"'pacidade de trans' rico Rezende daterm!n·:mdo que O pla.- a~nder o.s necessidades de con,--:umo 
oportt;:D.idade o pensamento do Bloco d ... no do carVão proceda ao."> estudos ps- 1 
:parlamentar Indepen1ente que, nesta porte dO Estra li ele Ferro Dl Teresa. ra. a construção de uma usina termo- nessas f"-br ca.s. 
Casa, é integrado pelas pequenas re· Cristina, elétrica. na. Ponta. da rubar~o. no Mu.. O consumo. deficiente do cnrvão 
iPre?":,nt::::côe.3 p'lrtMáriss ao apreciar 6c) ~elhor2;:ne~t? das 1ns~ações nlcip.io de Vitól'Ja. cnp:1Z de pí!rm.1tlJ: tipo vapor é também aponts.do Cc.-IDO 
em aparte, o rêlat6rlo qUe o. r.obre se_ portuárIas de Imbltlba e de I..aauna,. a. operaçã,o da.quele grande põrto de razão para a queda 0.0 consum;) do 
:nador E'..lrico Rezende ofereceu ao se ... dei.~ Aq~~iç~~spalgtl.Ul.sd na~~;. mOe minériOS que ebtá sendo concluido " ca.rvAo bra..sil~iro (até agora exami.nel 
nado da República, em nom, da Co- minê'::ks & or e e «o que Irá at~nd.er a es'a defictêllCU~ t~lu!",~fco"0.5, eeamo rc!}rvaç!~ u·sOn;oaInv~.o. mU>e

1
: 

tnlssão d<> Distrito Federal sebre a ., . _ II alegada peJa USIMINAS, ~ - • ~ ~ .~ , 
gest10 do Sr. Manoel José d~ Souza.. 8) Industrializaçao das ~r as de A segunda razão que fol a_pnntada é no.·s àe gáS pobre). ~e problema e. 
i\ frente da TCB. co.-rvão para p.roduç~, de lvO.OOO to .. a. defiCIência financeira daq,U:11a. g:-an~ Cornl.s . .sZ:.o está procurando, de tõdaa 

Eu me havia. reservedo para, ao f1 .. !le-latlas de ácido su1furico anuai!5. de emprê,sa estatal. 33 mancll\ls, reSOlver, com os ele-
bal da leitura. do relatório, solicitar 99) Amplla.ç{lo das eoguerias da Es.pero, Sr. Presidente. que o Benco mentos de que dlspãe. sejam técnt. 
ao sznador Eurico Rezende um aparte ca.pe.cidada dos al~-fornas nas prln' Nacional de D~'senvolvirn:;nto Ecc,nO.. cos, c-ejo.m flnancelr0'3. 
- não msis em nOme do BIoco Par" cipafs usinas sIderúrgicas naclon~.fs de mkg o MJDiStérJo de .l\:Ilnas e Energia., Em Santa Cat-nrlna, onde se nmOll-
1a-mentar .Independente porque em no- mo.do a cap~citá .. la.s para usarem um adotem, as proYidênclas neces,sárias toam toneladas I) tonele<i:a.s de ca;t"
me d~ste. já hAVia fAlado o senador mHhão de tonelada,s anuais do nose:o para que a USI...'\UNAS v~nhft. a ser um vão tipo j;~apor", ctlcrando li pro
Aarão ste!nbrlldh - m.as a fim de carvão metalúrgiCO. consurnldor do carvão mE"talúnJCO dução I) fo,zendo com que as empn1 ... 
dar a palavra do amigo, dentre os nu' Alinhando estas provld~ncias, a te- brasile1l'o do modo a r~lver o pro- sas mineradoras, seJ1Ul1 de partIctl!a,
mer030S os inúmeros a."llf~os do Sr. tUl0 de su-sestão, chamei a atenção do blema da queda do OOl1Sumo. res. sejam de p-roprieda.de da Campa.. .. 
::M~no~l JOSé de Souza., para d.urer da plenário do senado e das autoridades :Uas, não 6- aPenas () problema da nhla, Slderm-::;lcG Nn.o1onal, &fJ de ... 
mlnh,., valdl:de e.o l"er!ficar que o se ... esponsá-ve19 para. a campanha. qUe en'" USIMINAS que determinou eEsa queda. fro.ntem com o problema (te gto.ndes 
nado r19 Repúbl1ca por intermédIo das tã.o se fazia. como hoje se fay contra. o no .conSusmo do cnrvã,o m-etalúr efco• estoques, ê;\,;o ca;rvãO ao pod~â .ser 
!lldsrancDs de tôdas as 8.garemJ.aç~ uso d carvão nacional nas mandes usii outl'as raz-6es conspiram contra o car- consumido ao oonclUltm05 t\ usina 
P!ll'tic1á:Jns. sem distinção pol1tica 81- ns s!derúrglcas de nosgo Pàis e cO'" vão nacional e entre elas devo cihr a term~létrJc.1- de oaplVMf, que fitA 
$1ID'la, prestou hoje uma homenagem mentel, conferência pronunc:1o.da por lnexlstêneia. de coquerias e a ~nexlS- sendo realizada.- pela. Bocl~dad-e Ter
jtSta .p o;Jortuna. ao trabelho e.q des~ ilUStre- DJretor da USIMJNAS qUe no têncla, até há. pouco, de dis'00'31tlvo la- "-I d C ~ SO'l'Et.
~rendlm~nto, ao eEfôrço de um patrf· seu contexto encerrava um!!. condena.. gal que obrl~nsse es.S3S indJt:tria!> e oU ~1:1écr ~~obt~m:~~a.â~A é bl
elo no'lSO-. . Cã.o indireta aO aproveitamento do caro trns. indúStrias !l consumIr- o Pl'ojuto s1oamJ1lte da rccurlOl flna.nC61tos. A 

Manoel José d~ &'....uza. à frente da. vão na.cional em llercentaa;.em rflzoi· nacional. S.,b ~e aspscto a. ComJB340 t ptrteitatn t pl n618A& • 
'rOB - como bem acentu-ou o nobre vel nos altos fôrn()8 das- siderúrgicas do Plano d.o Carvão Nacional e <l~"I o US1.t1~ es ~lante.d: :: :OM~U91o A. 

! $'ensG:ol' Eurico ReZ'and~ - não tem brasHe1M«. meu pr1moiro coment~t1o favorávél A, em 'l6e &. d 1 &a-l.~ 
l ~n1$;() promovi>do a r~o),biUtaç!.o da. ad.- M-as ta:rd,e, ar. pl'esid.ente, tiv.e oea~ ~tu9.l Adminü:tl'tlefio, determinou 'o le· i prbnelra. ,::e-i!' _serA ~.':-l! di 
i ~1Çi!() ptl>U •• d. ó1'õi!os ""totais sl&o 00 fooou. ... ooo outl'O ...,..,10 ~ vant.m$h\o ~ _r.óo -"'_ 9, 00 ttla<!uh ___ lO ........... ... 



60 000· qUilOW6tts. Logo em seguida, 
JlUll1U etepa imedia~ente posterior. 
1n;;talal'~se~ão turbinas para produ .. 
çâo de mais 50,000 qUilowatts, e a 
JIH' La final será de 3000, COo ou •••• 
131.000, 

. J::~'o inforrn.'ar à Casa que, segun
do us p.anos em execução, em janei
ro de 1!l65, a SOTEl .. CA já estará ge .. 
r.a.ndo 30,(lOO quilowatts, e, em no
vembl'o de 1965. 55.000 kw. Para isso 
haverá o. crédito especial - que acaM 
bamos de 'votar e que voltou à Câ-
111a1"a em virtude de emenda. de mi .. 
nha :tU tOl'ia - . de •••.•• , ...•..•••.• 
C:s 5.WO.OOO.OCO,oO. 

A Com~ssâo Executiva do Plano de 
Ca~'váo, por outro lado; está pagando 
a dotação orçament.âria inscrita no 
orçdmento vigente destinada ao SO .. 
"l'RLCA. EsSa é uma notícia alvissa
reil·a;. Sr. Presidente, e Srs. Senado
l'es e uma notícia nova. Nunca an
te.::. \\ Comiss~o efetuou qualquer pa
~amento, a nao ser de peS5oal, antes 
(la f:m do exerc1cio. 

Os pagamentos efetuados no início' 
de exercício o eram. em decorrência. 
de créditos inscritos em '/restos a paM 
€,ar" ou eram em rutude de um 
grande esfôrço e através de medida 
excepcional do Ministério da Fazen
da, que liberava esta ou aquela do
taqáo, 

1\0 con'ente exercício o Pla.no do 
CalTão, a partir de 19 de agôSto, está. 
recebendo as dotações orçamentátias 
dim.::luída a cota que foi incluída no 
Pia0 . .) de Economia. 

A l10tação global do Plano do Car
vão, inscrita no .)rçamento vigente'. 
era Cie quinze bilhões de cruzeJr.os, em 
D:tme)'os redondos. O Plano de Eco
l10mla. de 30%, reduz1u essa' dotação 
para dez bilhões de cruzeiros e já, há 
25 ele agôsto ou um pouc-o antes, O 
P,ano do Carvão recebeu ....... ,.,. 
Cr$ 1. 641. 375.'bOO,30, correspondente à 
p;:i:!:l!;i.Ta cote. da dot,açij.o que lhe foi 
~,:', (Iluda no corrente «no, desconta
do- o Plano de E:onomia. 

E à SOTELeA, dessa primeira co
ta o Plano do carvão Nacional já 
efetuou os seguintes pagamentos; 

P:!ra p;'os~egu1mento da:; 
Cr$ 

O!)1',1S •••••• • • • •• ,. 3CO.OO-o.O-oO.OO 
r2ra pagamento do· em

pré.stimo e juros, j'eiM 
to no B.N.D,E ..... 2';5.000.000,00 

COln e. conclusão da SOTELCA, o 
carviio tipo vapor, pr(Jduzjdo em San
ta catarin.a, terá mercado consumi
dor seguro e firme. E no dia em que 
a SOTELCA tiver instalaàos os me
C!lm,:HnOS que lhe pennitam get<lr .. , 
350.000 kw", o ca.rvão tipo vapor co
mandará a indústria carbonifera de 
Santa Catarina. . 

No que toca à UTELFA _ Usina 
Termeletrica que o Plano ào Carvão 
Nac:otlal construiu ou pelo menos co
Jabo:,ou na sua construção, no Para
na, a capacidade geradora -é de .••. , 
20.Uu<o kw •. mas a, U'l'ELFA SÓ utili .. 
lj';a 3.000 kW., pOrque nào existe a U
nha. de transmissão entre Ponta 
Gror;sa e Curitiba. A conce2,s1puál'ia 
de di~tribuição de energia elétrica, em 
Ponta Gro.s.sa, . tem também uma fonte 
de energi~ hidrelétrica, oue lhe aten
de. P'Ol' isso. ut1liza a' energia da 
UTE(,FA para. completar a.s suas .le
cessidades de consumo e nada mais. 

O Plano do Carváo Nacional, p11ra 
- que a UTELFA possa colocar todos os 

20.00(} kw. que está B a.pta a gerar. 
programou ~té ano, a construção da 
linha de transmisSão Ponta Grossa .. 
CUritiba e vai aplicar nessa obra 800 
milhões de cruzeiros. 

Dêste mod'o, a UTELF A irá gerar 
tôda a energia para que têm ca.pa. 
oldade 1M3 suas instalações. pois que o 
saldo de energia elétrica será forne. 
CliiIo Q Quritlba, atrav,és da a.pl1cação 
-.. 800 milhões de Ol'U"'\TOIl que, 

em parte, serão para. pagar compre· 
mlssos externos. A UTELFA já re~ 
cebeu para essa obra, Que irá aten .. 
der CL capital do Paraná. a prim~ira 
cota de 100 milhões de cruzeiros. 

No que toca a Usina de Charquea
das, n-o Rio Grande do Sul, a sua 00-
paeidadl~ geredora é de 54.OQO kw., 
maog com uma utilização de 17 a ." 
20. 000 I~w,. porque não estão comi
truídas as linhas de transmissão 
Schaslau~FarrOupilho., que servirão 
Caxias; e Butiá-Cllarquead-as, Esse 
problema.- vai ser resolvido, wna vez 
que o P1Qllo do Carvão v& construir 
a Unha Schaslau-Farroupilha, apli
cando, no presente exercicio, 600 mi
lhões d(~ eruzerr<>s. A primeira 'Cota, 
de 50 milhões de cruzeiros, será en
tregue imediaoomente à entidade que 
va.i executar Q convênio, 

O Sr. Mern de Sá - PermH-e vos
sa EXa. wn aparte? 

O SR. ANTONIO CARLOS -- Com 
prazer . 

no do Carvão Nacicnal, sob a dire
ção do Coronel Laut'(I Cunhe. cam
pos, está adotando, para que o con .. 
sumo do carvão não cnia, para que 
possamOs aumentar a produção, que .. 
ro fa-zer referência a outro probleme. 
_ O que se refere ao;~ recusas insM 

Clt<ls no Orçamento, em decorréncla 
de mandamento legal, para a Comis-
6áo do ple.no do Carvão, e que não 
·Vinham Bendo pagos. A 'Lei nQ 3,860. 
que ~provou o Plano do carvão, de
termIna que 1,1 por cento da renda 
tributária. nacional seja. aplicada. na 
Plano do Carvão. 

Nós, parlamentares, inscrevemos esSa 
dotação no Orçamento, mas ela não 
era paga. Nem mesmo aquelas pe
quena:, dotações pare. hospitais, eSCo" 
las, destinados a atend'êr aOs minei
ro.'i e· às suas famílias. 

A atual direção do Plano do Oar .. 
vão - assim como critiquei providên .. 
cias ~nteriores, desejo fazer justiça 
às providências que Ilgora estão sen
do adotadas _ a direção do Plano do 
Carvão e.sta-beleceu no plano finan

O Sr'. Mem de Sá - Estou ouviu- ceiro Q dotação de 15 bilhões de cru
do com a maior atenção o magnifico zeiros, redüzida a 10 bilhões, e será 
discurso que V. Exa, está fazendo. tóda ela aplicada. O Plano do Car
Aborda um dos problemas de maio: vão. já r-ecebeu uma. parcela. de Cr$ 
interêsse, não apenas para a econO- 1.641.935.375,30: qUe serão aplic.n.das 
mia dos nOSSos ·EstadOS, mas paro. a - afora. as despesas de pessoal, ma
economil<\ nacional. e o faz com a terial, serviços, encargm e subven~ 
prOficiência e a seriedade que lhe são çóes a esCOlas e hospi tais, na exe
peculiares, Desejo apenas trazer, an- cuC_ão do Plano, 
r.ecipadam.ente, o meu aplauso às Eu, que' tanto tenho lutado pa,rn 
considerações de V. Exe., e me con- que p Plano do Carvão tenha êsse 
gratular com o Govêrno e com a eco- aspecto de amparo ao mineiro e à 
nomia brasileira. pelo. a.tual direç"!J sua tamOia aue o Flano do CarvãoJ 
do Conselho Na.cional do _Carvão._ se volte, também. para o a.s:pect-o So-
1l:sse órgão, de relevância imensa pa- ela1 do problema. quero congratular
ra a economia carbonífera, de.<>grada- me CO-m li. providência da atual di
çadamente sofreU as vicissitudes da reção que, quanrl'o estabeleceu o pIa
péssima a.dministre.ção, ainda recen- no financeiro, não esquE'.ce1.1 as auxi
temente. em que sobressaiu aquêle lios inscl'it03 no Ol'Qamento da uniãQ 
escândalo inominâvel dâ entrega de }>Of miciativa dos e,rs. Senadores e 
uma das construções da usina te! - Deput.ados, para construção de escO~ 
moelétrica do Rio Grande do Sul a- las, ambulatórios e 1'1QS'pitais que 
uma emprêsa J:olonesa. sem concor- e.tende3sem àquela ccleth-'dail~ t.ão 
rência publica e por preço ~uas vê- ~Elerlficada. 
zes superior aos do mercado mtel'1l.a- Outra dotação de dUZEntos milhóe.o::. 
cional.. Felizmente o conselho Nacio· de cruzell'os será aplicada na com:~ 
nal do Carvão est.á. hoje, entregue a trução de vilas operár-i.as no Rio 
um homem de alto gabarito profis- Grande do Sul e em santa CataJ'ina 
sional. de grande competênC1Q e de O critério para aplicl1ção dessa do
inteGridade comprovada. Congratulo- tação será o S€'guinte: o Plano ti
me Com V. E;x:a .. e com a a~ua.l dire- nanciarâ ().c> mineradores na constru-
ção do Conselho. ção dessas vilas operárias. 

O SR. ANTôNIO CARLOS - Sô- OS mineiros a serem contemplada,> 
bre a. quzstão da. usina- da CEKOP, COnl o finiUlciamenta serão €<'colhidos 
agradecendo o aparte eto nobre Se- pelOS Sindica.too dos Minf'il'OS, dando
nador Mem de S,á, devo dizer ~ Casa se naturalmente prioridade àquele" 
que pedi informações sôbre êste pro- que se eEquadr~-m em critérios que 
blema.. Quando se trata\'a dêsse en1- serão aprovados. E esa 0053. ficará Cle 
preendime:nto, das fontes do consumo propriedade do mineiro -- prklio, ter· 
do carvão tipo vapor, para que o c01;1_ rena e edificl0. Apel1fuS, o mineiro, 
sumo 00 carvão não continue a caIr, Ee qutser vender ês"€ prédio, terá de 
consultei OS órgâoes técnicos sôbre O da.r preferêncIa- a outro tra-balhaClor 
destino do.quela iniciativa e recebi a de sua categoria, para que ess~ vilas 
seguinte infonnação: A usina _não operárias que 1rão ser- construídas 
estava sequer localizada, mas jâ tJM trunto quanto po<;~ível próXimo às miM 
nham sidc) pagos a uma firma nacio- nas, não venham a ser habitadas póT 
nal 'vinte e sete milhões e .oítooentos pessoas que não necessitem lã. residIr. 
e quarenta mil cruzeiros. O Dl!1iS O Rto Grande do Sul e &mta Cata_ 
grave é que, para operer a úSina da rina recebEl'ão êst.e ano, jã dt\! primei .. 
CEKÓP o carvão do lUo Grande do l'R cota. que o Plano do Carvão rece· 
Sul. que, para. êste ser ut.ilizado nas beu do Ministério da FaZEnda, duzeTI
caldeiros da usina Charqueada não tos milhóec; 4e crueziros para êSSe.s 
precisa ser beneficiado, teria que financiamentos dirigidos -pela Comis· 
sêMlo. Isto mostra a. impropriedáde são do Plano Nacional do C'Gnão e 
tOOnica do empreendimento efora' as pOl' ela garantidO!;. 
impropriedades financeIras e admi- Outras dotaçõe.') foram dadas })ar~ 
nlstr.atlvG.s apontadas por V. Ex!} em sondagens e estudos de jazida.s m1ne_ 
pronunciament.o oportuno neste PIe- rais: 25 milhões de cruzeiroc:; p!'.'l'a 
nirio. SOTELCA. 300 milhões e mnis 235 

O Sr. Mem de Sá - V. Exa. est.á milhões; p:1ra U'J'ELFA, 1.00 milhõfB; 
usando de um eufemismo ao dizer p.a.ra.. Aços Finos Piratini S. A., 100 
"impropriedade técnica". O que hou- milhões; Jt3.l'(t a CELESC, de Santa 
ve foi um escândalo, uma das maioM Catru.'inrll. HJO milhõeS; e mais dota~ 
1'€S roubalheiras que se cometeram ções de 50, 2 e 10 rr.Jlhõe" pa1'><l cong· 
no Govêrno p".~sado. t&W;'PIO da Mnha de transrnlssão e 

subestação de Cachoeira do Sul -
O SR. ANTôNIO CARLOS - Va- Candiota. do Sul _ São JCTônimo, 

lho .. me de. autoridad.e de V. EX; para para estudos e projetnb e pMa ma 
concordar com seu apgrte, uma. ve~ nutenção e ~mpUaçã{) do sernç() de 
que V. Exl!o estudou o à.ssu~t.o e de- (!.I)sftedmrnto dá,,:ua em Crisciuma. 
nundou o fato neste Plenar:o. -

Senhor preGictante. _depois de :lpon-' .Hé março de 1005, a CPCAN r-e~-
te,r tôdas as providências. que '0 p:a-! br!'á oito·cot.(l." mC'IlMl~ de .cr$ 1.170 

Dl;Jhóes de cruzeiros. Essa di.sclpilna· 
~ão da. aplicação dos recursos orça.
mentários, eosta garanbla qUe () ~\.jjll,16_ 
tél'io da Fazenda deu ao Plruno do 
Carvão é também e.. setul"ança de 
execução de obrM indispel1sá veis ao 
desenvolviinento da. região (! RQ forta
lecimento da ~onOn1.ia cal·b.Jr~ifera. 

O' Plano do Carvão' estuC!,a, tUnda. 
Sr. Pl'es:dente. a 1mplanta~iao da, ltL 
o.tlstria do !ertllizante&, adubos, .<;:u,~ 
fato triplo, e também a construção 
da fábrica de enxôfre e â-cido sulfú
rico. Está em entenChmento l3unl ,) 
Govêrno da. Alemanh8J OCIdental para 
um estudo técnico a ser realizado por 
profi">S1<mais daquela nacl.On:llíaact!!', 
qUe virão, também, formar técn:..cos e 
com grupos nac.iona.is lntereS&1dos na 
implantação dessas industl':a:s. 

O Plano Nacional do Cunão tarh_ 
bém está realizandQ um programa ae 
f1nanc;'amento'> para mecaniza.ção da 
lavra, pa19 aperfeiçoar a extração. do 
carvão do subsolo. 113se programa es
tá condicionado ao aUIr~ento Cl.e con· 
sumo e. conseqüentemenU;!, no e.umen~ 
to de P}:odução.. país, se ent~'âssemos 
num pl'ogram'l de me~anlzação da 
lavra. imediatamente, iríamo-~ provocar 
o dei-emprêgo e uma ques~ão SOCIal 
no SuL 

T~'lmbém devo informar que o Pla
no Nscional do Oan;.í.o irá examll1ar 
o.:') projetos de fina.nciamenw aprese.n· 
tados pelcs rr.Jneradol'es, para a me~ 
cani7:ação d's. lavra, depo:s que todoc: 
os mineradores tiverem apresentado 
seus planos, de modo que lJao naja. 
qua'lquer privilégio na distrJ)Ulção 
das dotações orçamentária1'; destinadas 
a ê"se apêrfeiçoamento no trabalho 
de mineração do ca;rvão, 

F:nalmente, devo informa'r que a 
ComisSáo do Plano do Cal'vf~o não 56 
está examinando' o problema <10 
1;1'{t.!1sporte do caxvão para atender As 
neceEsidades das usinas produt.ora,s de 
gãs, como também regulal'i?':lndo o 
transporte do prOdutó na, região pro· 
dutora. . 

A Estrada de Ferro TeJ:eZ2 Cristina. 
tra.n~pol'te do carvão; mas O trans
t.em atendido satisfatóriamente ao. 
portt. do C(l,rvão da mlna até a 
dando para resolver convenientemente. 

E finalmente, Sr. Presidente, apenall 
para- uma satiSfação quase pe::iiOal, 
devo informar que, pela primeIra vez, 
tambún o prOjeto de minha autoria. 
que se trarrsformou na lei que criou 
o "Dia. do Mineiro do carvão", dia. 
4 de dezembrO, dia de Santa Bárbara, 
vai ser cumprido. Essa lei que estava 
apenas no papel, êste ano val ter 
execução. A dotação orçamentál'ia de 
dez milhões de cruzeiros para as co~ 
memorações do "Dia do Mineiro do 
Carvão". no dia 4 de dezembro - a 
padrQeira dos mineiros é St. Bárbara, 
dia 4 é o dia de Santa Bárbal'a. Dez 
milhões de cruzeiros vão ser asSIm 
aplicados: um milhãO, para ntender 
aos Sindicatos dos Mineiros. equipa .. 
ment~, máquinas' de escrever, pin
tura, móveiS, tudo aquilo que o SindI
cato, desde que incorporado. à vida 
democrática do País, desde que seja 
não um instrumento político mas que
Os instrumentos políticos, êstes sIm 
ajam em função do interêsse dos SJn~ 
dicat~s que represen tam fi classe. re .. 
ceberao êSte auxflio de· um milhão de 
cruzeiro:; que será distribui do ('ntre os 
S.indicatos de Mineiros de tôda are. 
gIão produtora. Três mIlhões serão 
distr~bufdos da seguinte fOl'rn~: uma· 
~mlssão de alto nível irâ escolher no 
RIo Grande, Santa Catarina e paraná 
o mjneiro~padrão do ano, o qual irá 
receber U~a casa. própria. to \'alor 
d,e um mIlhão de cruzeiros cOmO es
tHnulo ao trabalho desta laboriosa 
cla.sse e COmo exemplo do amparo e 
do carinho que o atual Govêrno e a 
atual COmissão do Plano do carVão 
Na~lonal têm pelos mineiros brasflei .. 
rC..,. 
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E, f.nalmente, 2 mlIhões de cru- I DOCü~lE~~TO A QUE SE REFERE O f públ1C05 em outros 6rgão.~ da Un Iltv' t{)~ 1'(;::1 u.}do.:; pelo seu t.po c c01~dl-
zetros serão aplicados no }tiO Glanda I SR. f ,SEN:H)-~~ At\,!iiO ~T~IN.!, ou do Estado da Guanabara? 'I çoe-:, econoUl:cas cl.e. !:lua f.CIl?-Unela-r.a.a. 
dO Sul, Santa catarIna e Paraná, num nRUCU, E:\l SEU DISCUItSO. E' f' +' ,'t As.'ilm, aos flgUranL.:.-; IllLnclonadc~ 1.0 
t otal de 6 milhões de c,'uzel"'o par. m C.tSO a lly.n:hnO, CI ar' lt A f" , t f - • S I r..rINISTf:RIO D,\ EDUCACAO li: " em I Qlam pagos o:; c/Iene s re e'" 
a realização das festividades pl'bpria- I CULTUR~ ~ lI3 nome1~ l,dos no It~m B enquanto qu~ ~03. 
mente ditas. A b) ve-ncimentos co cargo ('leLIvo e' atores e utnzed os salárlos vuna,am 

Sr. Presidente,. fiz um re$Uf.no das. Aviso n.~ 9~6 - Em 2Q de maio:dü cr.'ntrato no TNC - dês te últ.:mo.fentre CrS .t5.~~O,UO e C~S 30,OlO.CO. 
provieênclas que a Comissão da plano de 196,1. I valor no paIS e no extenor; I Cs atgres P;OI S$;On3 oS n"Q fazé:!l! Li-
do carvão Nacional está adotan<1o pa- senhor secretário: I c I ato ou ates le~~l<; pua a :lu 4'n- guraçao por 1~10trV('S de Oi'c€m -ir' ,oS''' 
ra defender Q órgão e atender as ne- da do p91s (Art. 37, da Lei n,9 1.'111,' tIca. E se o LZ,erem, torna a m,m:a-
cessidades da economia carbonifera Tenho a honra de encamIllIla,r a I de :!8-10-521. 'I ~E'n} . antf'! eCOllom ca d~vido ao ,.,~:;.a 
brasileira, Vos-"Q. Excelência, em resposca ao ..,a~arl? ae ator ao 1nH'$ de C(I,C!W1S. 

~ Oficio 493-63 dessa secretaria cópia Respo.<>t-a: ~a, amda, fl acre.scf'lltar, Que o ,:,,', n-
Ji;.,te não é só um g'rúnde problem'l cos esclarecimentos prestadas' pelo Sim, a !'iaber: I d:,cat~ doS Ato.e, deu p;eno ap:J c à. 

de santa Catarina _ problema eco- Serviço Nac:onal do Teatro, com re- f :qlreçao do S,N,T. ~ 
nômico e social _ é um problema do ferência a.o Requerimento n.!? 534 de a} J' ~c Mugalhues Graça ! 7 - p(.f..' 9ue o SNT nao p:-o:novcu 
Bras}l. 1963, do Senhor Senador Aarão st~in- Jose Dnma:-:ceno 1\.1011j·a 'J romp~l'ec.m?ntc: d), rep:'e.3el1 t (l(:fl.O 

bruch. sôbre atividades daquéle órgão, JOel Louren<;Q do Esplr.to sam,:) JNo ~rasll r:? ~~Sl;va,l ~o >!eat~?,_ i,'~S 
Acredito qUe olJra de nacionalismo Sirvo-me da oportunidade para Alcino. Miranda Tctemberg , açoes - C \:.0 do T~'llt.O N::",tI.l ? 

mais merltória não se possa fazer do Os\valdo Lisboa dos Santos 
que aumentar o CCnsumo de carvão apresentar a Vc~sa Excelência as ex- Paulo Matosinho Re~cpo".ta: 
brasileiro, quer seja, nas unidades ge- pressões de meu elevado aprêço, ) Beatt'~z Getulio veiga I Pai:). o TeaLo d~s NaçõL'S, e:l1 [U,tf-

" d 'lét . FZát'io Suplicy de Lacerda, b) R"d' l'Rt.;.oras e enel'gla e 1'103, Quer seja .a 10 Ministério d~ Educação I ço d.e 19f3, IUl,\'la o .entoo Diretol cto 
nas usinas' siderúrgicas, quer seja nas PROCESSO N,º 225,556-63 I Vencimento do cargo ... efetivo _ Serv.ço Dl', Edmunco Ferrão l\1un' .. 
indústria.s carbo-Qujmlcas, aplicar o, desconhecido.' I de AragâG dec d'do c(Jmpurec~r Gl'm 

carvão bl'asílelro de tôdas as maneiras Senhor Mirl.lstro: I Contrato n~o T'NC - r)rS 45,000,00, I uma p:;,,'3 do :epertól'jo do TNC .,~ 
para econc~nisar diVisas, para dar um Atendendo ao pedido c!o Senado Fe. Em ~xcursao - Cr$ 9Q.OO(),{l0. I Pa~!ldol' de Pt'ome,.ssas", para o "C:-
padrão de vida digno aos mineiros deral, no requer1mento de. informação Venc·mento do c-nrgo efetivo _ . 'I! Cl? . ~f' II11tOl'~S e estudava ,te~tos. 
e para fortalecer o Brasil de modo n9 534 de 196:i cumpre-me informal' crS 21.0ÚO.O(). fqLC]OllCOS que mtt'gl'a.s.sEm no 'Clc10 
a que éle não precise recorl!er a países o·eslruÍnte. ' Contrato' no TNC _ Cr$ 20.0G{){JO do Teatro Negro", Com a mlld~n\a. 
estrangeir.cs, para se abastecer dessa '" . , Em excursão - Cr$ 45.000,00,' d? re2::in~~ parlamentarista para pre-
indispensável matéria-prlma nUm país I. - Quanto despendeu o ServlÇD .Departamento de V!ação e Obras sHienc:allsLa,. a mudança de &.l'n!s-
desenvolvido e industrializado. . Nacl'Cnal de Teatro ou a Campanha Pl;lbhcas do Esta'do da. Guanabara térlo e. mn's tarde, as medidas de 

Nacional de Teatro com a viagem à 119 DisLl'ito _ Irajá. ' "contenção de de5pl"sus, não julgou o 
QuerO, pois, Sr, Presic.ente. fazendo França, em H162? Carpinteiro,'nIvel12. Genhor Ministro oportuno autorizar 

éste registro, éste resumo, esta. dpo~ Vencimento do cargo efeti\'o _ a .ida do TNC ao reatro das Nações, 
sição das providências que est.ão sendo Relacionar: a) nomes; b> funções. Cr$ 29.4CO,OO, A'nda que autonzas.:-e, o TNC .lil:.o 
adotadas pela Comissão do Plano do Resposta: Contrato 110 TNC _ Cr$ 22.000 (I[) te\"la ccrr~arccido -po:s a 1~ cota de 
Cal'vão Nacional registrar que o Ml- Em ,excursão _ Cr$ 35,000,00.' ' ve,!'b::, on;'amen.táriu. sõ foi recebida. 
nistérjO da Fazenda, dentro do plano A campanl1a Nacional de TeatrO Se~'V120 de Recreação Opel'ál';a da depOls de rtallzado aquele cert-ame. 
de economia, esCé. pagando as dota- despendeu cr$ 992.88S.00 (does. ns, 1. com:s.'?ao do Impõsto S:ndic:d, 8 - A Cnmpanh) ~~cional de TEa ... 
Çóes orçamentárias, de modo a que 2 e 3); OflCl~l de Administração, nível 14. tro !,em Ol1 te\'e d~po<;~to." em bancos 
não ~e paralizem as obras públícas. a) Edmundo Ferrão MOnlz de Ara- vencl1nento do cargo efetiyo parVctllal'es nos ne:'l.orlo" Ofl 1961.~l96Z 
tem-se ouvido falar muito de que o gâo, Manoe~ Pereira M:1lbeiro; ,cr$ 35,(}oO,OO. e 1963? 
Brasil ('.stá parac!O, mas no que toca Contrato no TNC - Or$ 20. OOD,DQ , Respo.::t!l: 
ao carvão não, pois pela primeira ve.z, b) Diretor CO SerVlço NacIonal de Em excurSão - C:'$ 45.()CO,OO. 
o Plano vai receber. em tempo 'l}ábrl, Teatm e Superintendente da Campa- I.P.A.S.E. - lotado no C.A,E. Não, A Camp:l.llh3 Nacional Qe Te.l'" 
as dotações orçamentãrlQS, para «ten~ nha Nacional de Teatro. ponto 6688. tro tem conta únj~amente no B8nco 
der a seu programa. éoordenador Executivo da Campa- Marceneiro, nivel 9, do Brasil S, A .. na Carteira de Po-

nha. Nacional de Teatro e Chefe da Vencimento do cargo ef('Uvo det'es Públicos, 5cb o n(1 .... ,'., .. ,. 
Em segundo lugar quero congratu

lar-me com o atual Presidente da Co
missão do Carvão Nacional pelo que 
vi e aprendi, na visita que fiz 80S, 
Exa., e através os dados que me to .. 
ram oferecidos. O pl-ano do Carvão 
Nacional está injcl.ando, realmente, 
uma. grande obra. de recuperação da 
proàução carbonifera. nos Estados dO 
Paraná, santa Catarina e Rto Grande 
do Sul. e está, também. colaborando 
efetivamente para o soerguimento da 
economla brasileira. (.n.Wito bem! 
Muito beml palmas.) 

o SR. PRESIDENTE, 

(Nogueira da Gama) - T~m a 1?a .. 
lavra o nobre Senador Aarao stem .. 
bruck. 

o SR, AARAO STElNBRUCIl: 

(sem tevisão do oractor) - senhor 
.Presidente, 8rs. Senadores, aInda em 
meados do ano próximo-passadO, en
camInhei à Mesa requerlmento de in· 
formações acêrca. da. atividade do ser .. 
"iço Nacional do T'eatro, na. gestão 
EdmundO Muniz. Só· agora, através, 
do atual Titular da Pa.sta de Educa
ção e Cultura, recebo B3 informações 
solicitadas. Desejo que contem dos 
Anais desta casa porque, através de 
documentos que accmpanh-am a, reg ... 
posta ao questionário, ficou ev1den .. 
dada a competência da administra
c:ão Edmundo MOniz no Serviço Na
cional de Teatro, Cria.dor, aliás, do 
Teatro Nacional de Comédia, edifícIo 
que honra a Guanabara. 

Passo à Mesa e à Taquigrafia a 
resposta ao tneu pedido de informa
ções, para que seja publicado .no 
Dtárto do CongressO, como parte m
tegrante do meU discurse,>. 

Muiío obrig9ÕQ. (Muito bem! Mu1-
'li> 11cm!) 

Cl'$ 23,8üO,OO. PP-10.21.25'J,7'ÜO. 
SeçãO Técnica do Serviço Nacional de Contrato no TNC _ CrS 20, (l{}O C(I, 9·_ Há Pro!cssôres Que dão aula" 
Teatro. Em excursão _ Cr$ 35.000,CO.' em suas res~dências particulares ao 

2 - O afastamento dos dito,$; llln- Procul'ador:e. flRgional da Ju.';tiça im'és de renlizã-las no Conservatõr'o 
cionários obedeceu ao preceito cons- d?, Trabalho da 1"" Re.zião do Minis- Na-eional de Teatro?' 
tante do n.9 XI do Art, 78, da Le1 terlo do Trabalho. Em ca~o a.firmativo, c:tar: 
n.9 1. 711, de 28-10-52? Auxiliar de POl'Laria, I 

Resposta,: Vencimento do ca.rgo efetivo _ °b)) nOll]es. d 
desconhecido. . . razoes u transfe!'ênc:a de do .. 

A vtagem foi autorizada pelo senhor contrato no TNC _ Cr$ 9.600,00, I mmlO eEcolar, 
MInistro.no processo n,? 722-62 (SN'r) Em exclirsâo - cr$ 25.000,QO, ReEposta: 
e submetida à sanção do SenhOr ~e· Serviço Nacional de Teatro. 
sidente do conselho de Ministro, oon· Técnico de Educacão, níVel 18-B Não, 
forme exposição de motivos n;(t 473, Vencimento do éargo efetivo:" lO - Há professôres que utilizam 

3 _ Qual o Objetivo dessa ",agem Cr$ 50,400,00, vestuárlo de provas pública,s em ex!· 
ao exterior e quaIs os resUltados ob.. Contrato no TNC _ Cr$ 45,000,00. bições de iut.erésse financeiro Priva ... 
tidos? Em excursão _ Cr$ '90,000,00, 

(Remeter cóp1a do relatorto) 

Resposta: 
Estabelecer bases para um maIor 

intercâmbio da. arte teatral e espe .. 
cialmente a participação do BrasIl no 
Certame a ser promovido pelO '1'héatre 
de. Nations de paris (does. ru. 4, 
5, 6, 7 e 8 relatório). 

4 - Quant-o despendeu o Teatro Na. 
cional de Comédia na. excur~ ao 
uruguai, em. 1962? 

c) Beatriz GetUlio Veiga ausenoou
Se do pais nos têrmos do art, 49 do 
Decreto n' 801, de 30-3-62, 

Quanto aos outros flIDcionários 
participantes do elenco em excursão; 
deverá ser feita consulta às repe,rtl
cóes de origem. 

6 _ Servidores burocratas oU con
tratados da Campanha NIBc1-onal de 
Teatro partiCiparam como ,f1gurantes 
no desempenho de "0 Pagador de 
Promessas"? 

Em CaSO afirmativo, citar: 
Resposta: a) nomes, 

O Teatro NaClOnal de COméclla des- b) importânc!a. de cachet.s paga per 
pendeu a importância. de Or~ •..... captta. 
15,444.961,80, custo global da elt- c) razões da. preferência a pro!js-
cursão, que durou de 24 de setembro smais do palco. 
a 27 de dezembro de 1962, compreen- Resposta: 
dendO representações das peças uQ 
pagadO!- de 'promessas" de DIas 00- a) Alfredo Tavares rmto - l\un
mes e "BôeR de ouro", de Nelson Ro ... llar de Administração A. 
drigues, em. Montev1déu _ UruguaI; Joaquim Fernandes - Auxiliar de 
Livramento, pelotas, caxias do Sul e Administração B. 
Pdrto Alegre nO. Rio Grande do Sul; Yolande. de Souza - Auxiliar de 
Blumenau e Florianópolis no Estado Escritório B, 
de santa Oatarlna e ourltlba, no Ea- b) Cr$ 18,COO,OO (dezoito mU cru-
tado dO paraná.. A autorlza-Ção do zelros). 
senhor MJnlstrô 101 exarada. no prQ- Cr$ 18.COO,{)() (dezoito mil orutil .. 

A 'ros). 
cest;o 644-62. A permanl:::ncla no Uru- Cr$ 350,00 (tl'ezentos e cinqüenta 
gUal fOl. de 27-10 ar 7-11-62. cruzeiros), por espetáculo. 
5 _ Havia participantes do elenco .do c) Os "figurantes" ou "extras" no 

TNO que tambént são functonál'l{)S tf"lÜrn, como no cinema. .!'ão elemell-

do? 
Em CasO nfinnatlvo, citar: 
a) nOmes, 
b) discipl!na.s. 
c) responsáveis 

m6njo. 
Resposta: 

Não. 

diretos pe:o patrf.. 

,lI - O' Curso de Coreografia tol. 
despejado do :prédio da. Rua Santa. 
Luzia, 799 - grupo 1.102, em março< 
último? 

Res~osta.: 

Não, O imóvel em l,ltlestão foI (leso. 
cupado pelo curso de baIlet do Con ... 
servatório Nacional de Teatro antea 
da efet!va.çlio do despejo. (Doc, 9), 
O pagamento dos aluguéIs é reque .. 
rido pelo interessado, registrado pelO 
Tribunal dr Contas e pago no M~nis .. 
térío da Fazenda, não cabendo culpa, 
de qualquer atrazo ao SNT. 

12 _ OS aluguéis do prédIo na Ave. 
nlda. Oswaldo Cruz, 121, onde fun"" 
clone o Conservatório Nacional de. 
Teatro, estão sendo pagas com regu .. 
larldade? 

:Resposta: 
... faturas dos alugUéiS sào a.pr~ 

sentã4ia.9 pelos interessadOS e. êst;o: 
servi~o e logo encaminhadas à Div!., 
são do Material do Ministério, qUeJ 



D~(:""';nrHn :m;ar.:lentár:o: Ver ·does 
n9~ 12 e- }3. 

15 - ('l:~ rea-1:7.on a Com\fsão de 
Tca:'"o Ini[\nti1, de 1982 a estrl- dat~? 

Rc~;;:}:ta : 
00;... A Co~ni~são de 't'f!ritro "Infantil. foi 
t'xtJnta pela Port-aria n9 27. de 27 de 
junho df' .J9m (Doc. n9 llL'quando 
di:e-""or dCl SNI' o Si-. C16vis Garcla. 
.- 16 - Qua i", os. estudos feltc,9; pelo 
~Ol'p.Q t.rcnico' do SNT e da CNT no 
decorrer do exercicJo de 19621 

!i,psposta: 

,. O corpo técnica do SNT procedeu 
aos estud'()S '(Jara a tem:pot'ad-a. 1-0. 
IIl'NC, para o. concessão ~e ,auxillos, 
tonstrução, consenração e edaptacAo 
~e teatro.c;, e 'Parn as demais ativUl:a .. 
~es promovidas pela Campanha Nq,-
~oooJ 4e Teatro'. .' , 
, 17 - _Em que foram aJ)li.cg.ijas as 
"erba.1J orçamentárias do $NT e 'da 
DNT no decorret· do exerclclo de 19821) 

Sílvio da Silva 
.Dista. 

f) Prodllção: 

_. eletrlcl.st·a" 

Couto, - maqu\-

Cid Leite da Silva - """",tArlo e 
assistente . 

De acôrdó com o p~'ocesso nO 14.063, 
de 5-~3R63. o orçamento p:rt!v1sto pat'90 
& produção de "OClrcuIo ds OUl 
Oauce.sian_o'l. de Bertolt Brecht. apre. 
sentado pelo citetor de cena, Renato 
JQzé Pl-cora (José Renato), COMigo ... 
na va para 00 primeiros qt..~o mese.s 
de ensaio a importância. de •••••••• 
Cr$ 10.404.673.00 até a. .. \réU. ,<ia 
peça o que se realizou a 31 ... 7-63. Pua 
os meses de represent.ação consignava 
o ·referido orçament-.l a- importâ.ncln 
de Cr$ 2.271.QOOW. mensais. A peça 
foi e.;lreada após t.r o senhor Ed
mundo Ferrto t"IOniz de Aragão del~ 
xat10 a direção do E~ e encerrttõ::1 
a -repre..c:entaçã..o a 6-JOR63. Acresce .. 
se ao total actn13. citlldo a 1mportân~ 
ela de Cr$ 5.0SD.OJl,OO· referente a 
2 meses c 4i31? d,e reprec;ent.lção. 

W:s..iIfl. W 111ft" w ."'1""..... m. 
trais bí:iol!olillit ' 

Resposta: 

'1 - 'I A Bela M-ede.me Vargas", de 
Paulo Barreto; (brasileira); 

8 - 'tAntes da.-Mista", de Machado 
de Assis; (bnlsllelra); 

9 - "Jóia", de Artur .de Azeved'):' 
(brasileira); . 

19 -,"A Beata Maria: d~ Egitou
• 

d~ Raquel de QueIroz; (brnsUeirA)1, 
n - UM TrâS Irmãs", de A. 

Tcnekow;. (TUSSa) tradu~ão de Maria 
Jacinto; 

12 _ n_D. JUaJ") TenDrlo". de. J. 
Zorilla; (e.sp.anhola); ·tradução d. 
~Rnoel BandeIra;. 

13 - "Não Consulte.') Médieo". de 
Macha,dQ de Afs.Ls (brasllelra}; 

H - "Lição de :Botânica". de Mo.. 
chs.do de Assis, (brasileira); 

15 - 'CBôca. de ·Ouro:'. de Nelson 
Rodriguesj (bras:ilei~a); . 

16 _ ttO Pagador de Promessas". 
de Dias GDmfl;S; (br~eira); -

17 _ ""O Círculo <'te Giz", ~e B. 
BrocheI; (alem/I) tradução de Ma-
noel Bandeira. . 'u . 

Tend-:> os artista."i. c figucalltca, reu- á4 - +Quais os- serVido:.'es dà cani·· 
nkios em às;mmbléia, pleJtel\ndo um panha Nacional de: .. '1'ea'tro 'que tem· 
,aUU1ento de 70r>;), foíu!he:; c~ncedido, participado das temporadas do Tea. 
R. pártir de 20 de FC+f"11lbt'O. um -au~' no NacIonal 'de 'O<irnédüt, sob condi
mento de 40&ó, rnedl:''1f-e acÔrde: J'Jor- çóes- de remuneração a Ilcache~"? 
tan,:ó. n im:!lQrt~T'J.cln '\cimo. to:' rU~le;:- Citár:' 
eida dI.'! 40%, {1 parti:' iI~(fu-e1g. data. 

3 - No·orcRrnl.'nto rClrnfl citado 10. 
ram p!'(;~'i'ltos -Cr~ 400.0üO,OO (quab'-o ... 
cent,os r.:íil r.ru.2i0iro'~~ p~ra- pubUci. 
dad:~ Até iulho de. 19:1'3 e ., ..•••• -.. 
Cr$ ?DO.OCO 00 (d'17"'1'ltol' mil cruzei'" 
rcs) men.~a!s aM -o t·f'111:no da pe"a. 

4 - Os óireit"" (':·,t':mlL,: 't):Jq"Ú':: ?r 
S.B.A.T., súo na base de 10.% para 
o autor: e- 15'11"13 o c.""J."tlPosi.tor e mai~ 
5% para O tradutor brasileiro sôhre 
a. rend-n da bilheteria. 

Quanto à 'Iroyslty~l ou" IlR va,loir", 
fôra prev::sto no or~3-mento- a,. jmpor~ 
tAneia, de' Cr$· 125. !WO.oO (cento ~ 
vinte e- cinco mH CtllZeitQS). mais 
jarde. reaJUstad" para Cr$ 206.400.00 
'(c;iuzentos e seis mil e- (luan-ocentoo 
cruzeiros), que for"nm pagos ndian. 
ts.damente, à S.n.A.T., tendo ep:1 
vista. (\ <lscilaçáQ cambial do m~ 
menro. o • - ~ 

. 22 _ O Serviço Na-cional de Tet\tr~ 
rem preservado, por fôrça -de compe~ 
tência. legislativa. o exato ctlmpr~
mento. <ia Lei nO 1. 51l5_~2. ' regula_ 
mentada pelo Decreto l!-9"_ 1'9.423. de 

'a) nomes. 
b) importltnc:a f!J'8 cac~et8. 

c) carg-os e·' fUl1ÇÕes gratiflcndâ8 
exercü;ia.s ~t)~ CNT:. com respectivos 
vencfmentoS e :lmpertância da grati. 
fi~r!iQ. 

R€'S~ost~s:· 

Já respondido -no-item B. 
25 - O Teatro Soeml, que disp6e 

de destaque- de "erba, tem tido at! .. 
Vida.de? 

"" Citn.r: lQcalidades- visitCtdns. pecas 
repre!:ientl'l:do.s, elenco, monf,ante tis., 
d-espesns, peS(Irds8s de objeth'os e al~ 
cance junto 'às -co.m~dns ·p,pul·:1res. 

ResPosta: • 

o Tea tro S-oofal não d;f:póe de de.5. 
taque de verba. O IIlesmo foI extint{l 
em 27~_6.61~ (Doc. nO 11). na a.dm!& 
n1str~çf,o do sr. Clovis Garcia. ' 

S.N.T. em 21'de outubro de 19~. 
- JC'aquim RofJerto Corria Freire. 
Diretor. 
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DOCUMENTO N" 1 

Fieha d. Lançcmento nO 1.252 I Data: 9-1<Hl2 

Debit.: 314.2.12 ..: 801, .... tudo" I Credite: 112.1 - Banco da 8rasU 

envio prQfe.ss.o.res. etc. S. A. 

43:0,00 ) Saldo anterior ••••••• 

Cr$ 

Saldo anterior 45.789.919,00 
Valor dêste lançrun~: 

to .. • ..•••••••.• 189.S00,OO I Valor dêste lançamento aBa.sou,oo 

ta:::s 

Doe. nf " . nos certam!'8 cultw'al.s. nJém do estu- . 
Ministério da Educação e CUltura: do doa progresaos alcançad.J.s ~. CaIU

_ 294 -. 2~ de setembro da 1962 _ PO do de.senvolv1ment.Q artlStlco • 
Diretor do Serviço Nacional de Tet\ .. educativo. sOlicito.1!- y. Exa.., reco .. 
tro _ Miui.stro da Educação o Culta. mendar . .aa prov1.o.t.~Cl.a!j nece~afla3 
ra. _ Envio de técniOO6 ao estT'aD.ge1r~ no sentido de ser autortzado, para. 
_ senhor Mini,stro _ Tenho a }"vnra atIuêle etett-o, o afustaro.::'!lto do f:>alS. 
de submeter a. a.precta.çãQ e &prova .. pelo pr:-,zo de 3() Hdnta) dias (ÀS fun
ção de V. Exci& •• o.s nomes dOS ele_ clonártos em. causa.. devendo as nes .. 
mentos Que deverão participar noa peAas, devidamente comprOvadas. .. ar_ 
entendinlentJls cOm o Thêa.tre des Na. .. rer ê. canta. da. rUbrica 314.2.12 -
tions., era l'ariS .. que são os senhores Bô!sas ~e ;:studo e €tlV o Cl~ ':'r<)I~ô
Manoel pere;ira; Malheir<>, Coordena- res e TeclllcOS ao Estrangeu'o do P ."<l .. 
dor ,da campanha NaciOnal de "l.:ea. no de ApUc.açã.:> dos Recursos orça .. 
tro e Chefe da Seçã.o Técnica do Ser. tnClltári<>S. da verba 3.1.19 - Ca.mpa .. 
viço Nacional de Teatro. na Q.ualidn. nra Naclonal de Te-atro para o exer-
d 

Sallo nôvQ .......... . 819.500,00 I Saldo nOvo • -., ••••••• 
e de assesoor e Secretá:tio Executivo ciclo, vigente. Reite-ro l\. fi, Exa., 0$ 

45.400.419,00 e o Diretor do Serviço Naciona.l meus p.rotestas de- alta consld~\'IJ..ç u . 
Teatro. Sr. Edmundo MOIÚZ, com ao as.) Ectmundó Ferrão Moniz de 
inalidade de acertar providência.s no AragãO .. PiretOl'. - Exm·). sr. Darci 
ent1do de U's melhor represent~ão Ribeiro . .- M.D. Ministro da Ejuca .. 

da arte teatral bra$-ileil'a.. atl"avê.s do ção e CUltura - WP. 

Número 3 < Número 432 

\ 
Cr$ 

HISTóRICO: - Pago" PANAIR DO 8R.ASIL S. A., PeIQ\ 
chequ" número 810.987 eio Banel> do Brasil S. A .. 
VO,lor referente !lO pagamento de 2 pElS$geIlg no per .. 
curso Rio-Lisboa-Parls-Rio. conforme bilhetes de nú ... 
Dl.ros 1.113/111.432 e 1.115/111.~33 •••••••• , ••••.•• \. 339.500,00 

DOCUMENTO N9 2 

..picha:-d~ Lançamento n? 1.271 I D.ata: !l-1O-62· 

- -I 
Debite: 152 - R""ponsáv.!s Oiver- ·1 Credite: 252 - Responsabilidade" DI-

50$. . I versas 

Cl1 I '. 
Cr$ 

Saldo snterlor •••••••• 2.623.000,00 1S&ldo anterior ...... - .. 2.625.006,00 

t 
s 

s eu órgão oficial, O Serviço Nacional 
de Teatro, .no. certame internacional (Doc. nO 7 , 
q ue se realizará. em março próximo. Ministério da Educação e Cu:tura 

a 
e 

r 

Aproveitarão' os representantes dQ S. - 301 _ 3 de outubro de 1962 - I)" .. 
N. T., em SUa estada na Europa. pa- retor do Serviço Nacional de Teat',o 
ta. o estudo dos prog,ressos alcançados - Diretor da Carteira de Câml>io n() 
pela técnica teatral. tendo em fista Banco do Brasil S. A. - SOlicita 
Q seu aJ)roveicamento DOi) teatros fe. concessão d, càn1blo à Tax·:t OflCihl 
derais administrados por êste ServI. _ Senhcr DlretiOt - Tendo s1do ~ '1 .. 
ço. Por outrQ lado, em vis.i.ta que .far~ torízado pelo Exrr10. Sr. Min:stro 'la 
os órgãos admlnistrat.i.vos oficiaiS, Sducação & Cultura por desp~cbo rio 
xa-minará as :l'ealizaç6es no campo- de 27 de setembro p.P., exarada no (Jtl~ 

desenvolvimento ass.lstenclal, cultural. cjo SNT.294 de 25 de setembrt: t:le 
artístico e educativo, do teatro em ge. 1962, a viajem a Europa dos Sr. gd
al. Esclareço a Vossa EXcelência que mundo Ferrão Moniz de Aregãu e 

as despesas com o envio desta dele- Manoel Pereira Malh:oiro, respectiva .. 
g 

e 

j 

Valor <l.êste IQnçamen-
to •• • ••••••••••• 

I 
30!. 091.90 I Valor dêste lançamento 301.691.90 r 

ação,. deverão correr à conta da ru~ mente Diretor do Se!\7iço Nacim,al 
hrica 314.2.12 - Bôlsas de Estudo e de Teatro e Coordt-nador Execut'vf) 
nvio de Profes.sôtes e Técnicos a Es· ria. Campanha NacIonal de Teatro a. 
trangeiro, do plano da Campanha Na. fim. de estabelecerem bflses para um 
cional de Teatro no exercicio vigente. malor intercâmb:o da ute teatra.l e 
á. aprovado por Vossa ExceIêllcla. e~p<?cjalmente a p9.1'ticipgção do Bn~ .. 

Reitero a. V{)SS8 Excelência O!:. meu...;; , 511 no certame a ser p"omovido pe'o 
protestos de alht conslderação. as.) Thêatre dos NRt,!Ons de ParIs em. 
Edmundo 'Ftrr,áo Monia de Aragãu, março próximo, dirIjo-me a V. s. 
Diretor. - AutO!')2!€) a.) Darci Ribei_ cnm o objetivo de sol:citar n oonces~ 
o. -- Brasma, 21·IX·1SS2. são de US$ 600 00 pa\'a cada. reprf;>s{''!1 ... · 

DOC. nll 5 ta~te em serviço, à tax!'! oficial. A:t .. Sa,)do nôvQ ............. 2.924.1191,90 l6aldO nõvo o ............ 

Número 52 Número 53 

HISTóRICO: - Valor adquiridO pelo cheque número 
I1 

812,822 c/O Ban\.\fl dO Brasil S.A., referente a compra 
de U .a. $ 600,60, 'PCla oarteIra de Câmbio do Ban-
eu do Brasil S A. à taxa· ofteial, confOl'llle recibo 
n? 3.955, tles)ja dAta. con:.Q suprimento para. atender 
às QesJ;!esa.s ~om Q VIagem fi, França do Sr. Manoel 
Pereira Ma.LtlellQ. devldamentf' autoOrizaaa pelo Sr. 
J.I~nist:r'() d~ EducQ.çào e Cultura, por despachQ de 27 de 
setembro de 198e no processo 722 62 •••••••••• 0 •••• 

I 

DOCUMENTO NO 3 

Ficha de Lançamento n9 1.21; •. , Data; W-VJ-P'B 

2.924.691,90 

Cr$ 

, 
301.691.90 

r 

s 

teclpando seu agraclec'mento, rr-ltE"-ó. 
Mini.s~êrio da Educação e cultu'.'l' I s~us pl'otestos de alta estima e dis .. 

- 302 - 3 de outubro de 19-62 - Dl. t1!lm consideração. 8.) Edmundo Fer'4 
etor do serviço Nacional de 'l'catl"v rao Moniz e Aragão Diretor d) SN'I'. 

- Diretor do Departamento Cultural - Ilmo.. Sr. Dr. Eleut,ério ?rtença. 
do MRE - Solicita concessão ae P~ú:o_ d~ Gouveia. - !vI. D. Diretor da Cs.t ~ 
aportes espec~aia ~ Senhor .o:retor telra du Câmb:o do B:tnco d:> Bn:u':oil 

- Tendo sido autorizado pelo Ey'llo. S. A. _ WP. 
Sr. Ministro da Educação e Cal~urB. _E.,,:mo. Senhor M!ni~tro da Ejuca .. 
D 
e 

or despacho de 27 de setembro p.n., i Ç'VO e Cultura. . 
"aradO no ofici{) SNT 294 de 23 de 
etembro de 1952 a vingam a Euro- P:of. Darcy R.:be!ro. s 

}:la dos Srs. Edmundo F~rr5.o Monlz De reg:es3o da EI.lTC,/:'Q l'('n11" tra-
d t Aragão e Manoel Pereira M.:.lheiro zer a V, Exlil o re!$ultado ce m nha 
espectivamente D.1retor do Serv:ço vlagem que cons:Cl'ero corolda dO' ê:L

Nacional de Teatro e COordetl.:..odor to, tendo em vista. o cbjetivQ da. 
Executivo da Campanha NaciQnal de mCSillil. 

, 
Teatro, a fim de estabelecerem b.as~~ E:. 
}lO.ra um maior intercâmbio da arte tive exam:nJ.ndJ as possib!hdadc:>a 
t t 1 técn.cas relativas a mJquinâlria e 
€a ral e especfa mente a parttc~pação quadros elétricOs t>-ltes de nat\' - -_3-

do Brasil no certame a ser promovt10 cletrCnica) par. utIliza' -j"S no Tea_. 
pelo Theatre do.,. Nations de Pans ", 
• 

Debite: 152 -
50S. 

R,sporusávels Diver-l cre~e:-252' - Responsabilidades DI- s 
versas. 

. 

m março próximo, dirijo--me a Y S. t: .iacíonal de Comédia no Rio de 
com o objetivo de solicitar a conces. Janeiro já cQ.tl3truido;, Ui) Teatrt> 
ão de passaportes especiais aOS rr~ Nacional de COmédta em São Paulu 

presentantes em serviço. Antecipan. a ser construido no ant:go cInema. 
do seu agradecimento, reitera seu~ BrOarlway e demais teatros que vêm 
protestos de alta estima e di3tin~a sendo. construidos, reconstruídoo ou 
ons!deração. es.) Edmundo F'errlIo planeJados em todl) o pais Com a

MO'ltiz. de Aragão, Diret-o do SNT _ cooperação do ServIÇO Nacional dfJi I Cr$ 

Saldo f,:nterior •...••.• 2.924.691,90 [S&ldo anterior ...... -~ 
Valor dêste lançamen- I 

to .•••.•••••••••• OO!. 691,90 I Valor dêste .lançamento 
Saldo nõvo .......... 3.226.383,00 Saldo nõvo . ...... ~ .... 
Número 53 

I i Nú:mexo 53 

II 

HISTÓRICO:· - Valor adquirido pelo cheque n° 812.822 
cio Banco do .Brasil S. A., referente a compra ele 
U. S. $ 600,60, pelt! Carrelra de Cã.rnbio do .Banco do 
Br~sil S. A., à. taxe Oficial, conforme recibo nQ 3.95& 
de.sta (lata, como suprimento para atender às despesa.s 
com a viagem a França do Dr. Edmundo Ferrão MoniZ 
de Aragão, doevidalI1ente autorizada pelo Exmo. Sr. 
MUlLstro da. Educa ção e Cultura,· por despacho de 2'1 
de Eetembro de 196~ no p':'OCezso 722-62 ........... 

Cr$ 

2.924.691.90 

301.691,90 
3.226.383,80 

Cr$ 

~O1.691,90 

c 

r lmQ. SI:. Conselheiro Dias Costa Teatro. : 
_ M.. D. Diretor do. Departamento Tiv~ tamhém .. a oportuni<l'ade d~ 
Cultural do Ministério das Uelaçõ.,s examm.ar oS metodas mais modernos 
Exteriores. _ WP. de eI1.S1no da. a-rte dramática não Só 

no campo da 1nterpretação como no 

r 

DOe. n9 6 campo da direção e da cenOgra f '1 • 

Ministério da Educação e Cultura _ O teatro, como tõ:ias as arte~, está 
Autorização para viagem. de func:a1â- passan~o pOr Uma prOfunc.l'a trans ... 
ios ao :E:xterior _ Senhor Ministro _ to:maçao com,,? conseqi:.ência do pró .. 

Havendo V~ EXa., por deSpacho de 21 PP? d:?senvolvunento econdmic' teO .. 
e setembro último exarado no oficio !oglCO e social do nosso tempo. d 

S 

n 

NT 294-62. autorizando a víagem e .... Em sua área de atua.ção, êle se ún
Eurcp.a dos 8r .. E-dmundo Ferrão Mo· poe como um instrumento poderoso 

iz de Aragá!) e Manoel Pereira Ma- de contato cultural entre as cl'iaçõeS 

S 
lhe1ro, respectivamente Diretor do mais ousadas no terreno artst:co e 

erviç-o Nacional de Teatro e coorde- a.s diversas camadas s001:11$. O te:l" 
ador· Executivo da Campanha NQ/::!il)· tro reune em Si 9-S cha.madas artes 
al de Teatro, para. promover ente..'1. plás.tIcas e artes fonéticas. A pintu ... 
imentos junto acs diret()les do..;; tea- ra, a arquitetura, a niÚsica. a <lança. 

ttoo de Pa.tiB- com o ilbJetiv() de um a poesia. estão intimamente unide.s • 

n 
n 
d 

e 

• 
fettvo interCâmbio cultlU'al e muito sua. evolução através do tempo. Além. 
speclalmente a partlcipaçã,'Ü" do ~s.sil do mais, há a litwf'-i'io .entre o autor-



« _ :;J}2 _S_.e_xt_~_:~eir~_~ .. ~._. ___ =_=_==;:;D,::IÁ.;;R;;I;:;O...::;D-=O_C_ONCRÕ:G1)O NAC(0..N_A_L ___ .!~~çãoJ!).~_~ __ ~=S,=-"'="~h~1~b,.o de 196!. 

.. .. . . 1 dr. V h pois <:(.loco,r em Suas mãos n&l de Teatro.- Chefe do Gal)lne 
C o púb,ico por me'lO do..:; p!'op!'ws ·9fereceu no dT .~. & ,~ta. de 1 uan- I !Lte ~efl'-édo' pe.l'3 as pc1>teriores de~! do M5n[stro da Fazenda _ Pede l 
(\:J"CS humanos. O tW~i.l· uma. a.rter J,unho a..~~ e J lO,~,O! o d1a.s, q -i~jS era õ~· de v. Ex'.I, 'l!)ern~2o ~e elug'3é~ _ Senhor Cll 
que êx,\;.t~ a COJTI!.l:lL::'J.,j :,\!;·' • .'.ie en~tc I ~~ é ba .... to ~ferCC~.. apanas q~.rl.tro I ~lO ç di Janeiro, 5 de dez.embl'o de I te _ Visto 8çao ele despe~o Úl~ 
o .. q:l€". tf

Present.?'1:n e r,~ que essIS-, ~las~. O pro",r~ma de 1963, ~~~\.O 11962' _ Edmundo Ferrão Montz de Inente, solicito üe V, S. ~l'OVldf~nCI: 
,tc~. Hà. ao fundo, wn processo de 1.ee.,,~o ctas Naçoes é de doIS cs.~s:, \ ra ·úo. no sentidt> de serem hberadt>& ' 
ação (; reação entl'e o palco e a pIa- () elejO. do texto em qUe .cada pai., I A g 'DD' n9 9 Irestos a pa.g:ar cow;~ante:l do pJ'oc,~, 
te a qUf' participa da espetáculo quer t~e tradição teatral apresenta OS ~CllS 1::. 50 MF. l.ro.284~62, al1,lgueres dovid 
,...e~o aptauso, pela ~.anjfestaçáo d.~ grandes autores: st:_a~e:peat'~:. C~~d;-. l\linisi-ério .da Educação e CuJtu~a a. Companhia Imobil1ária AdministJ.~ 
desagredo ou pela. trlem. _ ron, IbS~n, . S"rillÜlJ'-''t''' ... p,.~r;~l~'~·~) _ 83 ~ 20 Cl'~ março. de 1963 - DI- twa &.A. ~la ~~í..'õ) e.Üo \m6vt\ ~\ 

O teatro em' parlg mal'ltelIl, como é etc. e o Cldo do teat.o fo:c~:_.r? retor do Se.!io'l.i;o Naclona.l de Teatro à Avenida. Osvaldo Cuz número l~ 
Ge esperar o seu alto ntvel tendo em rep~e.'3eUi:-J.do pelas nOVflS !v~çoe.:> d":'t -:- Dr. 29 prc>cumdor da República ocupado pelo Conservat6rio Nadou 
Vlsta B· sua tendênCia para aceitur Asi~, AfrJca. e A;mérica. O Brll.Sl} fi- no Estado da. Guanabara _ lnf~rma. üe Teatro que deve;~ão ser pagos I! 
tôoa6 as inovações q,e caráte:- posi-! cá.r~a entre oS GOlS ciclos. Apre~eu~ desocupação de im6vel _ Senhor moeda co~rente nos têrmos do !lI 
tn."oO. /. Ulrla uma peça à~ alt{) nível CU1:U~ Procura.dor: comunico a V. Ex" que, trumento contratual. _ Aproveito. 

Da grande hnportânc~a foi o c(m· ral e um e.sP~tá?f~ ~ que1iapres a~ em v~rtude- de Mandado <te Desp~.iO oportunidade para apresentar.a Vo 
1;a.'0 ue mantive eOro o diretor do t.1sse ~,eur.CSl a e.:; pecu !fires .o e:h.'PE-dldo pelt1 C4trtório da Primeml Ss,. Senhoria G'l meus protestos de (! .j.e·at.J'~ O:1..~ [Itações, Sr. Claude Flll)1~ t.:atl'D rO:C~6i·1~O. p~er.se.~1:a., ~ml~ Vara da Fazenda Públi~a, no curo ... tima e consideração. _ Manoel f'. 
f:~}s em Pl'ese:nça do Sr. Almeida 5!\.* ~: um l~~~;tá .... ~o tqt1e con,.ne~ r~~ primento de decisão jUdJieaJ pl'()ferl~ reira Malheiro. Diretor ~ubstit.ut(l ; 
les. s.did(. culturEil ao Brasil em p(i- uas COd~s.s·· C! ex ()d e ~b~IP;? tltn. da. nas nutos: da Ação de Despejo Ilmo. Sr. Ghefe do Gabiretr dO .M. 
ri.". Mo.,Lrou,·Se o diretor C.0 Teatro glOnaL ... o ca~I,o. b ? ot ~'", Plin em que é autor José Soa-res Dutl'a e. nl.stro da Fazen-cta, usg. 
dn:~ Na;:;ôe.-; bastante lnter~saO:() na camentt" ~(}PU a.r. dsr . .; au c:f B' ã* ré a Ul)ião Federal (Sen'iço Naclo~ Doe tJ 11 
partlC:PRC;âo do Teatro (}fj(inJ d;) Bra- son. que um ~!'('In elo ~.go o :r: na) de :reat,ro), vamos ct·-esooupar ti .... n 
IH no festiva! de lail3. Fln carArel' 18:1. ~eclaro? r:t;rem:p,~riame~te ~u: grupo de oolas número 1.102 da Rua M!ni!'itérlo da Educação e Cl1lf.u 
te=:'el'vtado fê? algumar, cr1tica.s :ts est.r:I~a de .ufôro-o com qua.lquer :(' .. 0 Santa Luz:a ·n9 709 no pr6ximo dha _ 27 _ 27 Junho 61 _ do serv.1 
(:1);n~~hJ:l' l)rofj.s..:~onsilÕ e nrti~t.;.b dlUÇUu dta dlrl'ç[w do S(!rrylÇo NaC.lonal 23, ('nt.re~llndn n.'l respectIva." chave, Nacional de Teatro. do '/:nl.';:,~.r:.) , 

'7. -' (~. . • ~ e Tea 1'0 em q.,. con la n!·'''''.....,~n~ . ~d dJ lto A ·to .• d • bl'2 '., l'O~ Que .pui1;:cip?Xnm ne.st·'"? \ ... .. ' ~ a quem e re . _ prove! . Educação e Culturo, no. uso e U: 
:f(!stlvaJ embol'l' o fize..~c;e de m~nelra.1 te. R.ecü~d-oll que- na ~inha p.a~53.~ oportuniót1de para expre,c.c;O"" 9 Vos..'l.f1 atribuições legtal,s, re50Ne extillgtd 
,elegn.nte e r!;'C()nh~cendG o valor di\ da dileção o Brasil h9.\J.a. feito uma Ex..cclêncis úS meUR pr-ote.str'~ de e.:;~ por terem cessado as suas atividadE 
.f"(mrf'~·er,I.9('êo do Brasil. Mas qael'~a I eX,P?'3Jt:;ão f~\~ .. átlea. do ;'eatro b~a- tlI11J9. e: cOllMd'el'1lção. -- Edmundo as seguIntes Comissões, c:rindSB ( 
(Jáe t.c-do t> qU~·(_ltler entendiment.o '5belro ?o. ~ei>:tro <lM Na.ç6e.s em Moniz, D1retot. institulttas no S.N.'1'.: a) COn1!ssl 
rd."-,>e dirp.tamente entre ~ ':.'eatro chl.S ext.raord1n.~'1rJ(\ êxito, ,E toi e:x.t.remn~ 
fjac~!' f:' Co B:~::viço Nacional de Tt'''i*jmente cortês com o diretor do Ser· 000, nO 10 de Teatio de . AmfldNP'i. criadn pe: 
tt'tL O"" o:;-on Clt!e t:nha n0tfcí;J..<:: drF viço Nacional <te Tcntro ecl.n q:u~ M:nist.êJ'10 da. lrducaçã,o e Cultura porta;la r.,Q 4, tie '2 de fevereiro ~ 
f" ..... -<"~ "!I~·E'$.~n,,, QUe vinha.m tjl'mc~_ me.nt-ém uma ·atitude de \·elha. s1m- _ 345 _ 3 de dezembro de 1162 _ 1957. _ R!-o de.Janelro. 2't de .1unt 
410 ~ Teaf.:-o Nacional de Comédia. j pahl. Diretor ~)Jb<;tftuto do serviço N!~c!o# de 19tÚ. _ Cl6vi~ aarczQ., Diretor, 

APLICAQAODA VERBA ORçA~mNTARIA DO S.N.T., .NO EXE)!lÇ!erO DE 19132 

.Doc. n9 12 
vt'roa: 1.0.00 - Cu.stci,) 
Consignação: 1.1.ÇO P(~,MI.:l.l 
cubcc-n.signaçõ€~: 

1,1.01 - \1""Enclul('!llo.') .....••••..•..•••• , ••.•••••.•.•.••.............•.... 
'1.1.07 - Ajuda de cu.~to •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• 
1.1.0·8 - D:árjas ...... , ..................... ~ .••• ; ••••.•.•.•••••.....••... 
1.1.12 - SIlIário-.Família • . ..••....•••.••••••••• ~ •••••••••••••••••• o ••••••• 

1.1.13 - Gratificação F~mçâo ...........•...•.••••••• ~ •••••• ~ ••.••..•.... 
1.1,15 - Gtati1.]). p. Servo Extraordinários •••••••••••••••.••••...•.•..... 
1.1.21 - Grn.tif. A. T. serviçOs ....•..•...••••.••••••••••..••..••.••...• 
1.26.32 - Gratific. Nível Unh·e .... siLirio ............. ' •...•................•. 

. Ccnsignação: ] .3.00 - Mster:al de Consumo e Transformaçúo 

SUbconsignaçõe.<;; 

1 3 02 -' Artigos tif· e>..-pedü;nte, des. etc. ...... .. ....................... . 
:1.3.03 - Mat-eriaJ de limp., COnservo e desinf .............................. . 
1.3.08 - Cé"ll€fC,<; de allment .. art.para fumantes .................. : ••••..• 
'1.:l.10 - Matérlas prim2::: I~ prod. manufaturados etc .•.••••.....•••..•... 
:t. 3 .1] - produtos qufrnfcos, lJlológicos et.c. . ......................... ~ ... . 
1.3.13 - Vestuârios. uniform~s, t'quipflment-.J.s etc ............ , •........... 
Consignação: 1.4.(}() - Malerial PermancDte 
Sub("'·n.<:ignftçõ~ ; 

1.403 - Material bfbl1ográfico em geral. filmes etc . ...• , ...•............ 
1.4.05 - Mat~rial e acessórios para instaI. elét.ricas ..................... . 
1.4.08 - .\{ateria! a:ti.stico, instrumentos etc. . ...• ' ....••.•••••.•.••....... 
1.4.11 - Mcdêlos e utensfl:o~ dI" escritórt,o etc. . ..•.•••••••••... : •.•..•... 
1.4 13 ~ Objetos hlstóricOf, e obras de ail.·te etc ................ : ........• 
çÜ:1.Sig!laçaC; ] .5.().O - Sen~ços de Tercelrcs 
SUbconsign.açoes: 

1.5.02 - passagens, tl'an~pol'te~ de pessoas etc. • ........................ . 
J.,5.03 As.sinaturas de ÓrgãOf oficjais etc .•...•...••••.•................ 
J .5- 04 - Iluminação, fôrça motriz e gáf: ...•........ o. ~""'."'''''' •••• 

J .. S.C? - Serviços de a&eio. hIgiene taxas de,água etc .................... . 
~ .5.06 ,- Reparos. adaptações, - recuperaçãê etc. .. , ..................... . 
:1.5.0'7 - Pt:!::!icSções, terviro,. -d~ impressiio etc. '" •.••••••.•.•••..••..... 
1.5.11 - Telefone, .t.eJefonem09:s, telegramas etc ......................... . 
1.5.12 - Aluguel ou a.rrend.amr'Dto de imóveis etc . ...................... . 
Consig·nação: 1.6.00 _. Encargo.s Dive:rsos 

t1ubc{J-nsignações: 

1.6.01 - Dê-s.pesas mit'ldas de \lrúilto p3gamento o •• o., ••••••••••••••••••• 

1.6.03.- PrêmiOs, dlplomas, C\:.~'1decorações etc ......................... . 
Verba: 3.0.00 - Dese:Jvolvimento Econômico e Soeml 

Consignação: 3,1".00 - Serv:çOS em Regime Especia1 Qe Fjn(ll1c5.Rm~n~o 
. SUbconsignaçõe..c;: 

Dl)tação P. Economia 
".UOO.OOO,OO 

210 000.00 
300·.000,00 
920.000,00 
683.000.00 

45.000,00 
ES6.000,00 

250.000,0{) 
000.000,00 
·/00.000.00 
1511.000,00 
50000.00 

:<10.000,00 

3M,OOO.00 
50.000,{J1;) 
50.000,00 
20 000.00 

150 000_00 

soo 000,00 
35 000.00 

NO 000,00 
700 000.00 
20{).OOO,OO 

1.500.000.CO 
150000.00 

1 080,000,00 

48 000.00 
50.000,00 

100 _000,00 

60.00000 
20.000,00 

120.000.00 
20.00000 
20.0!!ll,OO 
83100.00 

Gil. 000.00 

14.000_00 

40_000.00 
300.000.00, 

10.200,00 

$.t.]9 - Educação e Cultu.~a. Al1nea I - Campo Nacional de T."'ntrr-, 
<Vide documento ,i~ f1~ n9 ..... ,.. ... ~" ..... ~"" . . .• . . . . .. . . . '.1R. COb. (100,00 

.Ap1icado 

28.091.133,70 
162.800.00 
222.9275<J 

1.774.100,00 
1.I07,416,0<l 

1.S79.\l29,5!l 
.326.880.00 

70.1S7.00 
83.651.00 

440.687.00 
75.0o<l.00 
16.71000 
51.04.00(, 

• 

180.000 iIO 
25.840,00 

200.(JOO.OO 
20.800.00 

24{J.000.00 
423.93(1 (}O 
,123 612 no 
73R.5MOC 
·]50 üM.OfI 

1.044.000~O 



= 
Sexta-f~ira 4 DlARIO DO CONGRESSO NACIGNAL (Se!ião 11) 

Vc!bu'; 'l.O.CO Invest!men~s 

ccnsi~naç50: 4.1.CO - Obras 

Su':::'.:onsignaçôes: 

con.::,;~nação: '1 2.03,-- E~U~?;':l1::,n' . .::s e In.st..:l:acô:s 

EU::ccn.:.igna<.;ões: 

42.01 - ~lãQu:na.S', -motores e ap:::.re!ho.3 

20.GOQ.OO'J,CO 

3CO.OOO,OO 

Doc. nl' 13 

SERVIÇO NACIONAL DE TEATRO 

C.4..'HPANl1.4. NACIONr1L DE TEATRO 

nala;~ccle Orçamentário do Exercicio de 1962 

Re$la.t a pagar 

Z10 - R~íduo,~ pa~sivo.s a ew'to Pralu 
. ~11 - C01Ilpmniliso a liquidar 

. t _ C{Jntribulção de 1951 a pn..ger , .... , ..•.•...•• o •••• o ...... o ..... .. 

24H _ Tr8.,mttório . '. 
~49 _ IAPETe cl cont.rllJu!ç50 a pagar ............................. .. 

311 - Pe.seoal 

311 .1 - ServiiDS Pl"Estudos • • •••••••• ' ........... ' •••••••••••••••••••••••• 
.2 _ Indenizações . . •..•••• 0.0 ••••• o ••••••••••• o ••••••••••• o' o •••••• 

.:J _ GIat1tlca.çõ~., pela participaçã-o em órgão de deliberação coletiva 

.4 - Gjatfficaçáo pelo. pl'estação de serviço ext·r::ordLflá.rlo .......... . 

312 - Material 

312 . I - Material perm~.nente 
,1 - Mobiliário em geral .....•.......•. o ••••••••••••••••••••••••••••• 

.2 _ Objetos históricos e obras de arte, especie~ e outra.s peças desti .. 
nad.as ã. coleção de qualquer natureza ......................... .. 

31'1 .2 - Materi-al de Consuma 

.1 - MaterIal di exp., desenho, emino e educaça.o· ................. . 

.2 - Material de llmpeza, conserva.ção e d'esinfeção ................. . 

.3 - combustível e lubflficantes .................... o •••••• o. , • o ., •• o 

.4 - Material e acessórlos de máquinas, de viaturas e de aparelha&: 
.5 - Gêneros de alimentação, artigOs para fun1antes ............•.... 
.6 - Vestuários, Ilniformes, equipamentos e aCelsórjos. roupa. de cama.. 

mesa e banho ...... " .................. o' ........ , •••••••••••••••• 

313 - Sen'iço~ de Terceiros 

31::> .1 - Passagens, transporte de pessoal e suas bagagGflS o ••• o ••••••••• 

.2 - Iluminação, fôr98 ro~triz e gás .............. ., ......... " ... .. 
.3 - Servlço de a.5.SelO e hlglen~ .•............ " .. , .•.....•..•. ' ...... . 
.4 - Reparos, adaptações, recuperação e conservação de bens móveis 
. 5 - TeleloDE'. telefonemas, telegramas, rad:o~ramas. porTe postal e 

assinaturas de caixas postais ................................... . 
.6 - Seguros em geral .......... , ...................... , ....• o •••••••• 

• '1 _ publicações. serviço de tmp.rc.:'são e encadernaç:i<l .........•••.• 
.8 - Out.ros serviçoo contrat.uo.is ..................................... . 

$1 i - Encargos Di'Vcr~os 

Z 1·1 1 - Teatro N acionaI de COmédia 
'.1 - Despesa.s de Qualquer ootmez::t com a tn!\nutenç:\o, conservaç.fi,o. 

coordenaçá<>, montagens, ensa.ios, direçá'J .................... . 

3U .2 - Oesenvol\l'iment.o do Teatro Nacional 

.1 _ As.sJstênc!a e c-ooperaçâo especial ao Teat.ro Declamado ......... o 

.:! - Assistência e cc-o.peração ao Teatro Mmicad" em geral ••.•.... 

.3 _ Assistência e cooperflçl'.lo aos Circos e PnvilhõE',s .............. .. 

.4 - Assistêncie, e cooperaÇr~o aos Gl"UPCS Atnad<:·r~~ ................ . 
,5 - Assistência e COop, a Entidades e Ativ TeaU'ais .......•........ 
.6 - Manutenção e as:sistência ao Teat·l'Q rnfal1tit, JtlvtmiI e E.:,tuàantll 

... 7 - Manutenção e assL<;têncip ao Teatro Popular ......... J •••••• ", 

.8 - Desp/;'sas de qua,lquel' natureza COlll a mS-llutenção das Dele-
gacias. da campanha Nn,cional de Teatro ..................... . 

.9 - Organização, resUzação de congressos, festivais, confclências e 
exposições no Pais e no E'stral1.g'ei'!'o .... , .•.. o •• o ............. . 

.10 _ Public-a.ções ~,pecilJ-lizadas. direitos autorais, divulgação, prcpa
ganda, prêmios, medalhas, diplomas, coo-:-dena.ção e 'lntercimbto 
com inSt. llacicn:lls e estrangeiras ............................. . 

.!1 - Teatro de ópera e musicado em geral" montagem e realIzação .. 

.12 _ Bôlsas de e~tudos e envio de profe3,sÔl"eS e técn.iccs 0.0 estrangeIro 

.13 _ Ativida.des Tea.trai~ em Brasflla ....•.... , ...................... . 
.14 - Cooperação com Estados, MunicípiDS e Entidades nas seguintes 

unidades da Federa,çã..o: 
1 - Alagoas ••..••..••.•••.•••..•.•.•••••..•. o.' o •••••••••••••• 

2 - AmazonAs .••••••••••••••••••••.•• , .••••••••••• ~ ••••••••• ~ 
3 - BoalIia . . .•...•••••••••••••••••• , •••••••••••• , •••••••• o ••••• 

4,. - Ceará • . .... : ••••••••• o ••••• o ••••••• '" ••••••••••••••••••• 

5 - .Espjrito . saI'~to .••••.••.•••...•..•.•.••••.•••••••... o •• o •••• 

{; - Goiás ..... , ......•................•.•.•.•.••.............. 
7 - Ottallaba.ra. • • : ......... , , ...............• o •••••••••••••••• 

l)oLa,óell: 

allt(otizada.s 

: . 96(}. 000 ,()(} 

972,80 

H.OOO.OOO,OO 
roo.OOO,OO 
250.00U,()() 
;00.000,00 

1.000. (lOO,OO 

5CO. O~O.O" 

60J . 000.0<1 
:mo.ooo,OO 
400.iloo,OO 
200.000,00 
200.ó<Xl,O;/ 

.00.000-"'1 

GOU.OO~,OD 
:i{l1).000,00 
<tOO.OOO,)<') , . DêO 000,00 

200 Ü'JO,OQ 
600 000.00 

1. 500 000,00 
'00 000,00 

31J.{\CO.('GO ~o 

36 .oco. ilOO,OO 
10.500.000,0{) 
10.000.000.00 
1. liGa 000,00 
5.5óO.OCO,00 

600.000,00 
700.000,00 

3.000.000.00 

2 ~)Oo.OOQ.a(J 

2.000.000,00 
2.0oo.oo0.QO 
4.000.000.00 

50n.000,oo 

1.000.000,00 
1.000.000,00 
1.000.000.00 
1. ÓOO .000,00 
LODO 000,00 
\. 000.000.00 

. 1.0!Xl.000,il'J 

Setembro de 1964 309' 

12!J.000,00 

Oespesa~ 

realizadM 

:!. 730. (JOD.OO 

972,80 

13.321.881,90 
508. 'roI,5O 
l49.0OQ,00 
258.200.4{) 

'712.979,00 

60.180.00 

3,19.')71.20 
1I1.455,50 
355.559 SO 
70.490,20 

13:::.4.18,00 

538,83850 
.162.187,10 

91.146.00 
413.B78.1{) 

47.95160 
379.532,80 
680.COO.00 
nO.790,40 

::19.9.14. r.m>.4n 

2O.981.!i65.90 
5.600.000.00 
4.960.q~Q,O{) 
1.494.ns,OO 
!l .050.000,00 

250.000,0;) 
700. \lÜO.oo 

.25a.631,4() 

2. 421. ~60,OO 

1. 166.500G.OO 
000.000,00 

3.607. tlO8,@ 

SéO.Ooo,M 
600.000.00 
2t}().OOO,.OO 

&G·f}. ~lr~G ,(jl') 
tU:if) . {l00 ,00 

= 

&1. 900,00 

Saldo 

orç:,unm!6.rl0 

180.0fY.l,OO 

672.1:..210 
1.298,51) 
1.000.00 

241. 709,00 

Z8'1.021(h) 

43{).820,OO 

25(). 4:.l8 811 
188.5445(\, 
44.44!l,20 

1,ZO,W9 SI) 
2QO. 'J·:;O,OO 

267.53::1 00 

6l.I.l,5~ 
137.812.90 
30S.ot..!,OO 
186.121 60 

152.042,40 
22().46720 
820.oo0,OQ 

63.209,00 

6;,. 119,60 . 

15.9IS.334,.0 
5.000.000,00 
5.04!l.000,00· 

5.267,00 . 
1.55Q.00O.OO 

350.000.00 

1.741.368,60 

72.439,14 

833.:V:,OO 
1.100:000,00 

392.191,40 
500.000,00 

400.000,00 
400.OQP,00 

.800.000,00 
1.000.000,00 
1.0OO.OOO.O~ 

400.000,00 
320.00{WO 

-" 
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8"- l\1.airr:.nhe.:J . "," ••••••••••••••.••••.•• , .••••• ; •••••••••••• 
9 - ]\l1a,OO Gx,c~~',J •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• 

10 -. Mln.as Gera:s .•.•.•••••..•••.••... -•.•. : ••• o ••••••••••••••• , 

11 - Pará ..•... " ••••.•••• -••....•••. ; ...• ;':: ••• ; .•.....•.•••.• 0,0 

(Seção 11) 

1.oon.ooo,(}() 
1. O·JOOOO.!)') 
1. 000.000,00 

_____ ._ Setembro d.~ 196.4 

1.000,000,00 
1.000.000,00 
LOOO.COO,OO 

-. 

12 - Paraíba . . ........................... "; ...•••..•.•..•••.. 0'0 ., 

13 - Pa:.aG<\ .. -:-•• -" .••••••••••••••••.••• ; •• : •••.••••.••••••••••. , 
14 - Pe:rn!..nl1:Juco • • •••.•••••••••• "' •••.•••• : .................. . 
15 - Piaui . . .. , ............•..•... " ., ....... , ...••••••••••• ',0 • " 

'16 ~ Rio Or6nde do Kor,te .................................... . 
17 - Rio Grande do Sul .............. ;. o •••••••• o ••••••••••••• 

18 - Rio de Janeiro ....•....•. , ... '.. .............. ' .•.... , •..... , 
~9 - S1nt-~ Çatar1fla". • .•........•.•.......... o ••••••••••••••• 

2~ = ~:~g#~~fo .: : : ,,':: ;: : ::: : : ::: ::: ::::: : : :: :: : :::: :: :: : : ~: ::: : : 
22 - Al;re o •••••••••••••••••••••••••• ' •••••••••••••••••••••••• 0.0 ' 

23 - Amapá .' " ....................................... o •• o •• , •••• 

24 - Rio B"anco ' 
25 - Rondô~i~ .' ::::::'.:::::::: :::::: ::~::::::::: :::::: ::::: ::: 

15 - Fundaçào BrusiJeirà {e Teat~·o ........ , .............. , ......... , 
1114 .3 - C:::ruervatório NE.~:·c~:~l c1~ T~atro . 

.1 - Cooperaq':o às ativ!dz.des culturais (: &rtí.::t:c~s co CAIF·, ..... , . 
• 2 - De....<:pesas de, qüalqU\:r natu;'€.:.a com mont.a,]ens e repl'~f.fntacõ::s 

d~s espetáculoo cf:! provr.s pü.bl~c~ Ç{), Cc·merv3.tÓrio Naciéll':'l.l 
de Teatro .......... -........................... ~ .................. . 

fi' -. Organização e realização d;:! c.::nferéncias e éurS03 e~ecianzado5 
.4 - Servi~s de secnta;ria, c{:or-der..açãD, aquisição de material d:dático 

'€m geral, aquisição de livrcs e entradas. de esp:tácu!~ paJ':l d;s
tl'ibuiçãn, adaptação e u:l1iz.ação de Jf'I,:ais Pa. ... a cur.sos do C. N. T. 
e c~nse!'v$.ção da l"?de- ....•.......••••• o •••••••• " •••••••••••••••• 

S14 .4 - Prevjdênc!a E<Jc:al 

. 1 - Cot.a Empl'€3'a:::cr ............................................... 
315 . - Im'€~tim€ntQS 

.1 - Manutenção do imóv~l do 'r~atro E-:,oaC1way .................... ... 

.2 - Pr,o~t::eguimentQ das obros do Teatr-1 Ca~tl'O AlVes' em Salvadcr 

.3 - Prosseguimento das ooras de remodelaçãó e' acréscimo do Clne 
Parisiense para o Teatro Nac-:c'nal de Comédia ................ . 

.4 - COIlst:'ução. recoru.tÍ'ução e cons'ervaç.M de Teatl'Q em todo {) pals 

.5 - Inicio e pro&Seguimento da.'! obras do Teatr(. srOldw6j1.em S. Paulo 
• 6 - Para prossegurmento das obras do T:eatrc Am-D.zOn~ em Manaus 
.7 - Para restauração: ÓG Teatro Artur Azeved-c _. São -Luiz ....... . 
.8 - Par(l restauraçã9 do'Teatro da Pa,z - Be.~_n do Pará ........ . 
.9 ~ Teatro popular, de R2cife em cCQperaçãc COm o Govêrno do Estado 

.10 - Teatro Jo.sé de Alencar - Fortal'E'la .......................... . 
~1l - Soe. de CUltura. ArtJstica d-e sergipe para Teatro .............. . 

.,12 - Teatro ESOOl:l de Amadores - R. G. do Norte .............. .. 
.13 - Pl'DSseguunento das nbrs,s do Teàtro' Deod01'o _ MacfÓ ..... .. 
.14 - Pr<lsseguimento e cortclmão ~e obras <ia Teatro MUpicipa! de 

Belo ';,~orrizonte' ••..•..•..•••.•••••..••.••••.•••.• ~ .••.•.••••.•• 

313 2 -:- Equipamentos' 

.1 - Máquinas, moto:'es 'e aparemos , .......... ~ ...... ' ......... , ...... . 

.2 -,Camionetas de pa~:sageiro.s. automôveis, ônibus, ambulânci<i,:i e 
Je<ps • •... ...... . ....................................... . 

316 - f\:.sê'l'va. Técnica ' 

311) ,I - Atividades Teatrais Dlve-r,Sas ..... , ... , .•••. 4> ...... u .......... . 

.2 - previsão p...'U'a i.nd·~nizaçõe.s· tra'balhlst.ss- ....... ' ••• -0 •••••••••••••• 

Total . • •••••••• " ••••••••• " ••••• , •••••••••••••••••• 0.0 ••••••••• 

" 1. r,()rJ 000,00 
l.úIJO.O<lt.OO 
1. 0':.0. OOO,O{! 
l.OCO.OOO,jj(j 
1.')<10 000,00 
l.tHj-O.OOO,OO -
1.0('0.000.00 
~ . 1)110. 000,0.0 
1 afiO 000.00 

'1.0;:'0.000,00 
1. uQO OO~1.I){t 

e'J(l.O()o.OO 
5GO .000,00 
500.000.00 
MO 000.00 

1.000.000,00 

fW.) ooo,on 
1. (.00. OM.OO 

400 000,00 
50.!WJ.o~..n,GO 

3.nOO.000,(){l 
15, COO 00000 
7.000.000,00 
(;1.000 ooo,CO 
ó.OOO 000,00 
5.(){)0 000,00 
5 n(!IJ OOO,()O 
5.000.000.00 
5 ono.ooo,(JO 
5.000 000.00 
5.000.000,00 

5.0ÇO 000,<l0 

2.500.000,00 

l.rGe.onO,DO 

2.852.316,10 
1.{iüO.Ooo,OO 

--.--.~--'-

2~2.J43.29a90 ----_._--

45~.OOO,OC 

'600:000 00 
500.000,00 

1.000.00000 
420.000,00 
500.0CO.00 
30.00000 

600.000.00 
4OO.000m 

734.960,00 
897 .ó'OO,OO : 

349.167,10 

2.569.694.70 
1-4. .<:-J(}, 320,00 

3.000.000,00 
3. O(){l. 000,00 

3.000.000,00 

-. 
2.079.659.50 

1.227.000,00 

1.092.201,60 

141.038.322,50 

• 

1.000.00{l,00 
550,C()().OQ -

1.000.000,00 
400.000.00 
.500.00000 

. 580.000 00 
5!l0.0(){l0. 
970.0lJ<l,OU 
4(J0 . 000, ()41 
600.00000 
500.00000 
5UO.{;{,úoo 
500.0'OU,00 
500.0()O,fO 
400.000,00 ., 

. . 
65 _ 040,cO 

102.500,00 

16.001,30 

223.796,40 

5D.832,90 
óO. 000. OC.O,OO 

43o.30J5,3() 
339.680,00 

7.000.000 OG 
ó.OOO.OOO,OO • 
5.000.000,00 
6.000. (){l0,00 
5.000.000.00 
2.000.000,00 
2.000.0OQ,0!) 
5,OOO.(){l0,00 
2,000.000,00' 

5.00(\.000,00 

4:l().040,50 

273.600,00 

1. 7~0. 124,50 
1.000.000,00 

151.304.976,40 

Obs.: Em 27-8--62 o Sr. Ministro a,p1'0You a nt;fic~'çffo no Plano d," Aplicação p2.ra 1002 de acôrdo com o n~o ofício 
1J,0;> 236, de 27-7-62 

2. Em 12-9~62, autorizado pelo S1'. Mll"l:.';""I altel'::>,;:",O n:<.'3 rubncas 314.1 e 315.1.5 .• c,:mforme processo n9 644-62 . 
. As) Mano!;:l Pereira Malheiro, Con~:1do;.', CHC-Gll-2A88 - as.) Edrnnndo Ferrpo Uonjz' clt'> .4-rQ.gâo, Quperinf-'c>71de-nte 

da CNT. 

or. n9 13 

Em 9 ~e ·janeiro. de 1953. 

cr$ 451.000.000.00 (quatrocentos e cinquenta e um milhões de cruzeIros) 
assina discriminada.: 

Do Diretor do Serviço Naéional de Teatro 
Assunto _ Plano de _ Aplicação para 191320. 

Senhor Minist:o: 

Ten.lú a honra; de submeter a el-evada Ilpl'ecial}ão ttt; V. Exa. de s.côr~ 
do com as 1ll6tl'UçÕes receb:oo.s da' D.IVlSão de Qrçalp.ento dêsse Mmisté
riO', o Plano· de AplicaçãO dos recursos cOllS1gnado,5 no orçamento. Le1 
n:" 4.171 de- 11 de d~'l.embr() de l00.z, '\)s'ra as várias e.tlvidqdes da Oam .... 
panha Nac,onal de Teatro, no exercício .de 1963. com vigência --e partir 
de 1 de janei:-o dê.ste exercít''l, acompanl1auo das justIf1caUvas da-s des. 
'Pesas de Encargos, lnvest:$entos e R~rva. Técnica,. bem as~1m o nla

. cionamento das verbas dzstinadas a Pessoal e Suas respectivas tabelas, 
,Material e Serviços de Terceiros. -

Paro a execução dns atividades que 1tJ:'1portam na compra de mate .. 
rial e contrato de 6erviços. solicito e diSpf~nsa de concorrência, utilizan
do ° regime· de s:mples coleta' de preços. 

Reite:-o e. V. ,Excia., meUS melhOl'~-s protestos dé e1evada estima e 
distinta considernção. _ Eamundo Ferrão .l\t10nlz cte Aragao, Dlr<etor: 

CAMPANHA. NACIQKAL DE' TEATRO 

I) para '(I. execução de '-planejamento ora ex.pOSto a V. 'Exclã., conta.. 
esta Campanha, no orçamento vigente, COro.' a verba de ....... o ••••• , • 

• 

RECEIrA 

Lei no;> 4,.177 de 11 de dezembm de 1962, pubUcada no Dtário OJiCtaP 
de 20.12.62 (supleme,nto) 4.~2 - Mmi5.tério d'J. Educação- e Cultura; Uni· 
dllde 32 - serViço Nacional de~Teatro; DesPesas de, capltal; Verba 3.0.00 
- Desenvolvimento EconômIco e SOcial; Consignação 3.1.00 - Serviços 
em Regrme Especial de Ftu-l-uciament-o; $ubcon.signacãO 3,1.19 - Edu
cação c Cultura: 

1) Mamitenlciio da- Campanha Nacional de 
Teatro, . inst.:tuída pelo Decreto nüme-
ro 43.928 de Junho de 19ô8 ... '." .... 

2) Cooperação com os Estado( Munit:i" 
pios e entidades teatJ.'aiB Em todo o 
Pais, sendo Or$ 1.000.000,00 por Estado 
e Or$ 500.000,00 por Teaitório. , ........ 

3) .Diversos:· . 
1) Tea.tro Amazonas _ Manaus o, •••••••• 
2) Teatro Ca.stro Alves - salvador .•.. 
3) Teatro José de Alencar - Fo:'taleza, 
4) Teatro da Paz - -:Belém _ ........... . 
5) "Teatro AGT _ GolànJa,· ... ' .. : ..... .. 
!fi. T~atro João caetano (para obras) -

Guanabara 
17) 'Fundacã o :à~é.:Sii~lrà· . d~' . Te~iro ..... 

. Guanabara, . o , ••••• o •••••••••• , •••••• 

"8) :1'ootro Arthur Azevedi? ~. São Paulo 

Cr$ 

S.()()O.OOO,OO 
50.000.000,00 
10.000.00000· 
10.ooo.oo0.0G 
5.000.000,00 

15.000.0(){l,00 

1.000.000,OG 
5.000.000,00 

Or$ 

200.000 .000.00 

23.000.000,00 
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""" 
9) Teatro S&rlta. 30GA - Jcso Pes,iOa, ~. 

10) Teatro l\{inern, de MeIa - C?e,:,nfba.) 
lI> TL':!l.tro (j-ua.ÍI'a. -. CU..J:i~11:H1. : •••••••• 
12)' Teatro B~nta. 13abel· - RLClfe ...... . 
13) 'l'oo.tl'o Escolll de Amado!'e.:> - r.1ossoró 
14) Teatro Alvaro de carv:.tlllO - Floda-

n6pvLs •• <, •••••••••••••••••••••••••••• 

15) 'l'evito de Allladcrcs da BULtJcatu - São 
l;~aulo ••...••••• o •••••••••••••••••• o' 

16) 'l'e~c.ro de Al'aoo.jU. a cargo da socieda ... 
de de CuHu:,a, ArtíBtiça de Sergipe .' 

17> 'l\.atro de Serg~'pe em coopera.ção com 
o GO;-érno -do EstaClO •••.. ~ •.•••.•.•• 

16) Toat,o Deodoro - lV/aceiá ""'"'''' 
19) l;'Ucl.1sçao Brasileira. de Teatro - Gua.'" 

nabaJ'a ••••••••• 0.0 ••••••••••••• 0.0 •• 

2ü) 'rcatro ~iun,c"pal de :Beio Horizonte •• 
21) Teatro Juventude Cruz d.as Armas -

JoãO PessOa • • ••••••••••••••....••.• 
ZO COlJ.:.trução do 'l'ootro Municipa.l d" 

campina Grande •. ~ ................. . 
2S) Teatro E'5cola. de Amado:es de Mossoró, 

i)ara prosseguImento das obras do Tea" 
l.ro •.•••••••••••••••••••••••••••••••• 

24) 'l:'ca tro Escola de Amadores da l"ede ... 
re.ção Riograndense de Amadores Tea.
tr-aw, em põrto A'lcgrej R!Q Grande do 
Sul~ Desenvolvimento das ativldatles 
culturais e artísticas do Teatro Escola 
de Amadores de pórto Aleg~e ~""'" 

26) Tec,tro Leopoldina, pôrto Alegre -
(Para, obras) R.G.S.. .•.....•....•• 

38) "",col", de Teatro Leopoldo Fróea 
Santa Maria, - RO.S ............. .. 

'l7) Continuação das obras e instalaçtio da. 
de sede da SocIedade de Cultura. Ar ... 
tís.t.icQ. de Sercina (SCAS) AraCaju 

5.000.000,00 
5.Qoo.OOU 00 
li.úOO,OOO,OO 

10,000.000,00 
5,WO.O(}(},OO 

5.000.000.00 

2.000.000.00 

6.QOO.OQO.OO 

5.000.000.00 
5.1)00. OO{f,OO 

3.000.000.00 
30. 00{f. 000.00 

2.000.000,00 

5.lI<!O.OOO.OO 

lV.OOO.OW,oo 

3.000.000.00 

10,000.000,00 

6,000. 00ll.00 

5.000.000,00 

- 5,000.000.00 228.000.000.00 

'rOta! tta. Con.slgndçâo 3. 1. o~ ..... ,., .< 451.000.000.00 

II) As despesas constantes d6ste Plano de ~pl1caçã.o. a seguir deta
lbada.i, cor:,cspondem ao nlin:mo preVlSto pata os gaatos neces.sá..rlG1l ao 
~usto e eficient--e desenvolviment.o de tód91J as atividades: 

1l ADlVilllISTRAQAD 

81,1 - Pe.sSOOl •••••••••••••••••••• " •••• , •••••••• , _ •••••• 
31-3 - Material ..•••••••..••• o •••••••••••••••••••• a ••••••. 

813 - Serviços da Tercefroa ............................. . 
'l'OTAL ••• , •••••••••••••• , •• , •••••••••••••••••• ,'. 

3) PESSOAL: 

1 - Serviços Presta40s _ Cr$ 15,0Q0.000.00 

17.IiOO.OCO.00 
4.500.000,00 
6.700.000.00 

26.700,000.00 

Importância. destinada exclooivamcnte ao poagamento do p~al tem
poráriO, ·não s6 da Adminlatração dQ, Campanha. Naclonal de Tootro co
t'no tatnbém' do Tea.tro Nacional de Coméd.1a; ServIçOS Prestad.os na for .. 
mil de Pró-Laborei Serviços Eventuais prestados medie.nte recibo sem 
vinoulO de emprêgo, de acôl'do COm o'Decreto U9 47.021 de 14,10.59 e De
:treto nP 50.314 de 4.3.61. Juntamos &5' tabelas .numéricaa colTe6'DOndentes 
M) pessoal temporário. 

a - IndenizaçõCa - C~ !.000.000,00 

constitui p:1gamento como reembô1:;;o de despesas efetivamen~ rea.J1 .. 
!!0I(i.3iS cOm -alimentação. pousada, transporte etc. 

) - aralificaç4D pala partIcipação em ór!/l'iO ão d/lliÕ"raç40 c0-
letiva - cr$ tiOO.COO,OO 

Rub~íca destinada ao pagamento de gratificação llOs membr~ do Con
elho Consultivl) da campanha e Conselho consultivo de Teatro por ~es .. 
fio rEal1z~da. 

4 - Grat:l:.caçao peta prestação de SSMJ'ço 8Xt1'aordi1.l4Tfo: 
Cr$ 1.0C~.fWO,OO 

3) MATERIAL 

_ Permanents: 

1 - MOb!l1âr.io em g.eral .•...•••• 0 •••••••••••••••••• 

2 - Objetos e outros peç6.3 destinadas a COleções do 
qualquer ng,ttt·reza. .•..•....•.•..... , " , •...•... 

- Afaterilll ão Cons!L7flO: 

1 - Material de expedlenTle. C1esenhO. e~ e edu ... 
ca.ção .....•••• '" ••.•...•• , , , .. , •• , •••••• '" •• 

- ~["rerJaJ d. Hml'""" o""".rvação e deslll!ocçl!o .... 
8 - Conlbustfvel O lubrif1eant~ ••••.•••••. " ••••••••. 

Or$ 

1. 000.000,00 

. :roO.OOO,oo 

f 00,000.00 
500.000,00 
700.000.00 

, - Material e G.ceeG.5Órios de :nãqulnas:, de vtatural 
c de ap€\relllos ..•...•••......•••••.••......... 300.00000 

ZOO.OOO.w 5 - Gêneros de alinlentaç;1o, art:gos para fumantes 
6 - Vestuário!, uniformes, eQ.uipnmentoa e acessórioo, 

roupa. de cama, mesa e banho •••••...•.• , .•• CCO.CCti.CO 

4) SERVIÇOS DE TERaEIaOS. 

1 - Passagens, tran~1?Ol'te de pessoal e 8/bag.agens 
2 - Ilunlinação, fôrça motd.-. e gás •.... , ........ . 

1.200.000.00 
600.C1l0.OO 
eco. C:;·J ,00 3 - Serviço de asseio e higiene ................ , .. . 

4 - Reparos, a.daptação, recuperação e conservação 
de bens móveis .......... , ......•.• , ...... , ... . C01 C~'3 {lO 

5 - Telefone, telefonemas. telcgrames, radiograrnG.s, 
parte postal e e,t:ómatl.1ras de cabeM postais .. 

6 - SegUl"OS em geral • • .•..••...•.... , ••••••.••..•.... 
500.tJOU (lO 
BOO.COO,JO 

7 - Publicações, sreviço de impressão ,e encaderna-
ção ..... , ............... , . '" •••••••••••....... 1. ;Y;~. 0,000 

50!] .. 0::-0,<:0 8_ - outros servíços contratue.:s ••••• 0'0 •••••••••• _ 

5> ENCARGOS DIVERSOS 

o prcgram.a organizado sob ê te ·.l~l.1lD. abrange tOdas as at:v;.(Iajes nr-
t!6ticas. culturnIs, a.s1stenc;aü; ~ educncJona.J.s a 3erem rBJjJznd:'s pela 
C.N..T., visando o mals amnl"., rl~pnvolvhllento do Teal=o B;·~<;ile:;v. 

3H.l ....;. Teatro N~cional de Com.édla . .., ............ . 
314.2 - DesenvolvJ.ffiento do Te.:.>t!'o N;::clonal .......... . 

1n.OC\I.occ.OO 
121.1{10.0C{).OO 

4.~;0.OOOOO 
L5:'O.C'CO ~:o 

314.3 - Comervatório N:1c:onal de l'ent-o ............. . 
314.4 - Previdência SOcial ........... O.h ....... ', .• 

157. ~~. C()ô 00 

6) TEATRO NACIONAL DE CO.M:t::- J o cará.ter pcpular dê~te ~', 1 :"0 Com 
DtA - Cr$ 30.000.-cOO,OO e.c,ti\. a.ssl:.tência é POSSivel nZío ~Ó 

O Teatro Ndclcional de Coméd;a, i;)5- ! cprlmora~' o se.u nivel a;·t!.~i.1C{}. (;.;n.u 
t!tufdo nO ServíÇo Nacional de Tea-I t...n~l;>ém Jmpeàlr certas c!mCe.i.ê.J~1 ,"O 
tro pelO Decreto n.V' 38.912 de :n de r~b.llC~ que mUlto cO.1kJlm?,n pit.:~ 
março de 19'56, tem. como objetivo a r~ç~udlCá-lo. O "teatro tI11;lS.cado le~ 
montagens de peças nacion!l.1s 'e .es_[ p.e.sent.a. um P'lPyI e~pr.esslvo n!\ VIda. 
trangeiras, antigos e moder~. Sua d::s metrópoles COllS?tumdo, inclUSIve, 
atividade deve esreIlder-se Por todo o fa Or de at;r.eção. tUl'JStica. 
Pais e em caso. de conveniência, tRm_\ ? - A.ss1S~cnEla e cooperat;tI-o Uo! 
mém no Exterior, Realizou normal .. C.rcos ~ Pa.vllhoes _.Cr$ IO.COO.OOD,O() 
mente as suas. temporadas sn'lfÜS. ~r ativMade das .c1rcas e ~3vllhoe" 
primando pelo alto .nível artIstico e m'i" ece bom J5laneJamento, dy auxil10 
culturaL PercooJ;reu quase todo o P,llS J po.o seu ~ent1do popul~r .. E um !,J::lln ... 
em três excursões: no Centro, no I ~e latratlVo par~. o publIco d~ tôdas 
Norte e no sul. Obteve l4'11 grande "; dades. Os CIrCOs e pavilho:,s l}e .. 
êxito no Montel'idé-o co~tHujndo ho- lcSS!ta!n, ~anto como as companh.as 
je em dia uma m.aiS mais importan~ r)";·nfu;.'ilOnrn.$ ~e teatrCt declaIn!ldo e 
tes: realizações do Serviço Nacional de d; teatro mus!cado de uma coopera.. 
Teatro. Bem expressiva é a sua pane- çao substanciaJ. de na~u.reza e.:;t5veJ. 
tração em tódas as camadas /SoCiai.<;. q~e assegure? seu ftmClOnam~nto. 
principalmente nos meios in"electuals - AsslStencia e coo:peraç,.o aos 
Além do mais! o Teatr Na~ionat de' GrulJOS de Amadores: C~ 3. (J{!:J.(lOO,(J{) 
Comé'nnia tem .encen~{) peça.'; de Da m.a.i,s alta relevânCIa é o IlUx.lllO 
alto teor arti5tico cujo custo de m 3. 03 grupos. de amador~ Que con.<;t1 .. 
ta lá f -. ·t - an_ Luem, um Importante Instmmento de 

gem es ora ~ COgl açao das renovado teatral d Pais Nos Esta 
emprêsas particulares, por não afe· dGs. I:xl!luindo Rio ~ São' ?.a.u1o ês~í 
:rtecerem InterêSse colller.cial. N:.tt~ auxWo é grandemente ~ign'fi ~'v~ 
1 em inclui-se só as despesas adm ,- . ['t d d f ,_ d ' . ,ca. • 
n\..<)trativ~s, conservação do imóY;J \, ~ e a alI><.\. e eo0l1!Panhi.':s pro
ílumüHl\,áo refri .... eração etc c . ! .. :s.on31s. Dal a nec .... 5.S1dade dr a.m .. 
tan1bém e' p·r1n<:t'pa-lmente. aS' d~n!~ ,J1rnr} os grupoS de amadores de forma 

'd' ... _~ ,. d' - l?'" que hes r,:tU'anta B. towe-nv;";ncia 
~as com lrellA.}.:> auto ... ats, lrerao. m- 5 _ Ass1st~ncla e cooperarão á ·En. 
frrpr~t.açáo. proje~s e confeC{'ôe.s de t~dl!.des de Ativjdades teatraIs' 

gurmo.s e cená.rlos. gua:'!la-roupa. CrS 5.000.000,<:0 ..... ". 
prop!'!g.anõa etc. O dc.senvolv1mcnto· do teatro estA 
7) DFaENVOLVIMENrO DO lj.,ado a vida das entidades de nata... 

TEATRO NAOION4L nf'?..9. cultural e tusistellcial. N[lo b 56 
ne~e.ss.ãrÍ() ampará.lns como estima~ar 
tC'J:l e qualquer ativklade que cfJutrL. 
.h~~1. para o desem'U]vimentQ do te9.trQ 
nnmollal. 1l:ste amparo deve Sl'f dado 
nos dIverso.3 setores de acOrdo cOJ]l 
a-!, n~~,;:'!,;idades exigidas pelas clrcum... 
h .. nC12.s. 

1 - Assistência e coopernç;:':.o csp:_ 
dal ao teatro declamado. _ ....... . 
C'S 36.000. OiX),OO. 

Mais do QUe. necessãrio se torna, no 
momento, dar a.s eornpanhLa.s profis.. 
sbnais de teatro declrunado um au... 
Xfi10 ,substancial de maneira regular 
e estável. "f:ste auxIlio deve ser de ~l. 
râter periódico, acompanhp.:ndo as nu: 
vldades artfstlí!as e cultura5.s da.s pró
prias companhias. Impõe-se como a 
nec-essld9.de de crIar as condiÇltes pa_ 
ro. um trAb.3.1ho produtJvo em que os 
empre~rJ{).s, os autores. os ator~s e 
-os técnJem: se s1nbnn mais gllranWdos 
para a sua atuacl:io p'!'Ofision.al e ar_ 
tfstIca. E' tnn modo de aM:egurar a 
sohrevlvêncIa das comoanht~ tU!'l 
litand,,? o Rprimornmen"to de s'eu l~e: 
pertórIo, de seUs espetáculoo e de seus 
quadros. 

8 - Manutenção e ass:i&tênc1a '-G 
Teatro Infantil, Juve-nil e Estudantil: a·s 600.000.00. . 

Mu~to slgnificativQ têm s!do 08 
F'cst1vcJs Infantil;. lnlclatlva da cam
p..:.!ilia Nacional de Teatro, de grande 
f.lato. Os va.riadOs espetáculos apra
sE"ntndlJS .par diversa,.; grupos. de a.ma
dores,. atraem espetáculos apresenta. 
dos por dIversos grupos de emadoreAI 
atrapm gran.de mimero de arIanças, o 
que é um indIee de Sua alta quaUda. 
<lo. P f!ll1damentaJ é a crln~lio de I'Ja 
tél..a.s do fUturo, com re~nt.açõ~ 
<lne divertem e lnstruom a' !nf1nci ... 

2 - Assistência. e cOO'pelraçe..o ao A njllc1a ao teatro infantil deve JJer 
teatro musfeado em. ~eraI: ..•••...•• completado. pela. ajuda ao teatro Ju 
Cr$ 10.000.()(}(),OO. venU e ao teatro estudmtU. • 

O teectro musicado, pr-ecla de ma~or , ,,- !l:wu~.ão e as..'!is~01 
... ,lstêllCt.. ao aovtlrno tondo .", v1sta \ Teatro POpUlar: Or$ 800:_01>. & .. 
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Pura que o 'teatro possa' cumprir 
&mplament2 a .sua fmalidade de edu
car e ao mesm-) tempO divertir - é 
necessário que atinja a tóda.'5 as ca-· 
1Iladas so:::iais. As suas atividades in
tc~'.::s'~am t.anto as elites como às clas~ 
~~-:; tra'o.alhadoras. Nas grandes cl. 
da~le5, esta", úítima<: residem, de modo 
f!eral, C!ll subúrbios distantes. nos 
qtu~.s não há casas de espetáculos. 
JJ.:'!\"lS, só uma p~quena minoria, que 

'l>e dl,spõe a vir aos teatros no centro 
urb:mo, pode gozar 'do privilégi{) de 
Ilu::stlr a representações cênicas. 

E' preciso pois, que sejam levados, 
de maneira planejada. as oficinas, às 
fábricas, aos hcspitais, aos clubes de 
bairros e ao.5 conjuntos residenciais 
de operários. espet.áculos teatrais, bem 
comi) organizar uu\ plano de cont:~ .. 
rências e debates de natureza educa ... 
tiva, ariis tica e cultlU'al. 

S _ Despesas de qU3.1quer natmeza 
(!om Delegacias da C.N.T, - ...... . 

o Teatro de ópel°a, bem como o 
'"TO musica.do e1n geral, necesslta, 
atualmente, de uma assistência. mator 
do govêrno. Deve..se levar em conta 
o caráter de suas montagens e rÇpre_ 
sentuçÕ€s que exigem, alén1 de recur~ 
SQ,S técnicos e financeiros, bom gós~ 
t.o E~ aprimoramento artist,ico. Uma 
das finalidades da Campanha _ é o au
xílio ao Teatro de ópera, de.<;de que 
obedeça a um alto nível artí:5tic-O, con
dizente Com a nossa cultura teatral. 

12 _ Bôlsas de estudos e enVio de 
pl·ofe.ssõres e técniC:J5 ao estrangeiro: 
- cr$ 3.000.000.00 

Cmnpre à Campanha Nacional de 
Tea1:,ro conceder ampla oportunidade a. 
todos OS que se interessam 'pelo estu
de da arte e coreográfica. auxiliando, 
com bôlsas de estudo, aqueles que se 
destacam, como talentos novos. na 
interpretação, na. direção, na coreo,. 
grafia e não possuem recmsos--J'iDan~ 

ceires, suficientse para 00 manterem 
nos cursos. -

Paralelamente, o Teatro ~e :renova 
ince.::.santemente ll05 grandes centros 

- Com a instlttüção oe 22 repres~n- artísticos da Eurepa e da América do 
tantes regionais da campanha NaclO~ :t-\orte. modifjcando~se técnicas de di:-
nal de Teatro ell1 todo o Pais, confo!- t - d 

C,.S S.QDO 000.00 

me portarias Ministeriais ns. 144 de reção, de mtet'pre açao e e,cenograw 

14 de l'unho d<'>. 1962 e de 5 de outu~ fia. Necessário se toma, portanto,.o 
, t· d envio ao estr311geiro de professôres e 

br() de 1962, cO:::.1 o obje lVO e amo técnicas. servindo, assim, a um maior 
pliar e melhorar a assistência técni,. desenvolvimento de noSSo me,io Rrtís_ 
Ca e 1inanceira, aos Estados, passou tico e substituindo, com vantagem. a 
a campanha Nacional de Teatro, a . d' . 
a".car com a res!)onsabilidade de mau .. vm a de tecniC'Os estrangeIros, alheros 

d ao nosso ambie..'1te e à neSSa Ungw,. 
ter não só os Delegados d~signa os" 13 _ Atividades teatrais em 13r":lsÍ_ 
como tambem e principalmente a ob~ lia _ Cr$ 500.000,00 
servar as despe::;as gera-is decorrentes 14 _ Cooperação com Estados, Mu~ 
do desempenho de suas flmções. As- nicípios e Entidades nas .'ieguintes ,mL 
sim é que sob esta rubrica d~verã() ciades da Federação: 
ser debitadas importâncias destmadas 
a I'pro labore", de,<;pesas de viagens 1. Alagoas". . • • • •. 1.000.000,00 
dentro da jurisdição de da sede da 2. Amazonas, • uu.- 1.000.000,0-1.1 
Ca-rnpanha Na.cional de Teatro; des~ 3. BahIa. . ,.......... 1.000.000,00 
p2Sas miúdas de expedient~ etc... 4. Ceará ....... 0.0. 1.000.000,00 

9 _ Organização e l'eaU?a.ção de 5. Espírito Santo ..... 1.000.000,00 
f t · nf· '00 x 6. Goiás •..... , ••••• 1.000.000.00 

~~õe:o~'e 1~~;~~sn~0 p:~enec~ ~: 7'8 G~~na'nhbar~a .••••• ~ 1.000.000,00 
trangeiro: Cr$ 8.000.000,00. . ra ao.. ...... 1.000.000,00 

9, Mato Grosso ...... 1.000.()OO,OO 
Outra missão do, Govêrno é a de 10. Minas Gerais o..... 1. 000. 000,00 

organizar e rea,lizar congressos, fes .. 11. Pará. . . ..... ••••• 1.000.000,00 
tivais e exposições de teatro na Capl.. 12. Paraíba. . ........ 1.000.000,00 
tal Federal e em várias cidades do 13. paranã. . . •. •••••• 1.000.000,00 
Pais. Isto será da mais alta impor. 14. Pernambuco. • •• 1.QOO.OOO.Oú 
tânela educativa. e cultural. Já tive~ 15. Piaui . . . .... •••• 1.000.000,00 
mos o exemple das Bienai.s de Tea~ 16. Rio G. do Norte ••• I.Qoo,OOO,OO 
t. ..... do Museu de Arte Moderna de 17. Rio G. do Sul .... 1.000.00G,00 
ita~ paulo, do Festival de Teatro de 18. Rio de Janeiro .... ·1.000.00Q,O{) 
Estudante em santos e do Encontro 19. Santa Catarina, . ••• 1.000.000,00 
de Diretores no Nordeste resJ.iz'.ldes 20, ·S~rgipe .... , .•.•• 1.000,CtOO,OO 
eom êxito e repercussão internacio 21. Sao Paulo. • • • . 1.000.000,00 
na1. ,22. Acre " . .. ......... 500.000,00 

Realizaç6€.s de::í.ta na.tureza, (lu€. pre .. ,23, A~apa. ..•• H.... SQO.()(}{},Q\) 
cisam de amparo governamental COD... 2~. Rio ~.r~nco .....•.•. 500.000,00 
tribuem seriamente para elevar o ni ... 20. RO:1doma .... o... 500.000,Oil 
Ve1 artístiCo .do ~eatro br~i~elro. . T.:-ata-se de destaque espedfico do 

~O - publl~aço~s, espeClalIzadas. dl· orçamento, competindo a esta Cam~ 
fe1tos ~au~oralS, dlv.ulgaç~o, propagan... panlla estudar os auxílios solicitados. 
da, premlOB, medalhas, diploma, coar· enquadrando-se lle,<;ta rubrica 
denução e intercâmbio com instituL . 
çõe.s nacionais e estrangeiras - .. " 1'& - Fundação Brasileira de Teatro 
Cr~ 2.000:000,00 (Guanabara).' d~taque orçamentá1'io 

para atender :lS constantes solicita.. Cr$ 4.000.000,00. 
-ções e visando a incrementar a divul.. 16 - Teatro ESCola de Amadores da 
gação da produção teatral brasileira" Federação Riograndense de Amado ... 
torna...se necessário a aquisição e 8 ras Teatrais, em Pôrto - Rio Grande 
OOlção de pub1i{.llções especializadas, do Sul _ Ct$ $.000.000,00. 
peças, estudes, etc ... para diStrlbui~ l' - Escola. de Teatro Leopoldo 
ção a biblioteca..'l, conipanhia.s, grupos Froes - Santa Ma.rfa. Destaque Or .. 

Ode amadores, entidades etc., e de.<;pe.. çamentário - Cr$ 5 000.000.00 
,sa.", ct?m direitos autorais. ~ 10 CONSERVATÓRIO NACIONAL 

A f1m de que o auxilio do Governo DE TEATRO 
110 desenvolvimento teatral. em suas 
variadas formas, possa. ser ampla ... 
mente conhe.cidQ, como é ftcons~lhá~ 
'Vel, cumpre divulgá_lo através da. 
imprensa. do rádio, da t.elevisão e de 
outros me:o:; eficientes de difusão. 

A conceRSão dl~ prê,ruios, medalhas e 
diplomas ~a a laurear obras literá_ 
Tras, iniciativas e per.soualidade_s sig_ 
nificativas do mundo teatral. A COOr
denação competlrá coordenar a eXt~ 
c·uçiio d-cs 1)l"og-r:1mas propostoo. O in~ 

'teTcâmbio com instituiçóes no Pais e 
no estrangeiro é atividade correlata à 
dlvulgtl.ção. 

11 - Teatro de ópera e musicado 
em geral, montagens e l'ealizaçôes: 
Cr$ 3.000.000.00. 

1 - Coopera.ção às atiVidades cu1~ 
turais e artfsticas do C.A.loF. - ... 
Cr$ 100.000,00 

O C.A.I.F. <Centra Acadêmico 
Itália Faust.a) é órgão representativo 
do CorPo Discente do Conservatório 
Nacional de Teatro, congregando os 
~urtos e ori-entando em sentido cons. 
írutivo a.s suas atividades extra-curti· 
cuIares. 

A importância pleiteada se destina 
ao 1'omentQ e manutençâo de tais ati-
Vids,des. . 

2 - DeSpesas de qualquer nat.UIe~ 
za (:om montagens e representações 
do.s espetáculos de provas públicas 

,des alunos do C~N.T. Cr$ 1.200.000,01) 

O,:; alunos dos Grupos 'de Interpre~ ve!'eu'o de 1957, tra,nsfel'iu para o Mi .• 
tação, Cenografia e Coreografia de~ ni.5tério da Educação e· cultura o 
\'~m mpstrar en1 pr::lvas púh1.kes o. prólll'lo ·nacional, sito à Avenida Sã\} 
seu aproveit.íul1en~o. ao fim de cada João ns. 522_560 e 562, em S. PaulO, 
ano letivo. O intél'p 'ete ou cenógrafo, e êste foi PÔSt.o à disv?sição do S.N. 
não ralem pelo sell t,rabalho intrin. T" para o seu aprove1t:tmento como 
seco de deS2nl1f:L1' lIUl cenário ou es~ teatro_ Enquanto se 'Ultima os estu. 
bcç.al' uma Unha interpl·etativa. Uma. dos (! projetos para o inicio das ob:~w. 
e ontra se destinam à rea1ir..ação do impoe-se as despesas COm .os serVIços 
e-spetáculo, o -qt\e \'\lle dizer: "fôrç.a de adminlstraçâo e conservação 
ínterpl·etativa. mais cenário..:. mais 2 _ Prosseguimento d{ls obras de 
luz, mais rnisc~en·fjCe:1e, mai.<. ca.rQC_ adaptação e acréscimo do i.móv~l de 
terizução. mais gUllrda_roupa mal.; T.N.C. p~ra o S.N.T. e C N.1. -
efeitos cênlcos, e. 2cima de tudo, a CrS 4.000.000,00. 
resção do público .. , Verba· destinada a d.::spesds ~om M 

:J:: na S0ma d5:ses fa tõres, ou no obms de adap~ação interna do edifL 
equHiorio dêles, que I) e.spetáculo· se cio sede do Serviço Nacional de Te~
apóia. para valoriz,3,l'-se. Com sél'ies tro. na A v. Rio Branco, 179 para a 
no Curso de Últ8rpret-ação, (a, 1.\\ dI, insLalacão definitiva d~~ divel'.'>;(l.<; se~ 
vidida em duas turmas), 1 no de Di. tore.s do S.N. T., comp~eend~ndo a 
reção e 1 no de Cenografia, o CO!!:. campanha Nacional de 'reatro. a B;~ 
serva tório de"erá DlOnwr dI.' dez S blioteca, {) Mus!'::u, o Setor de Publica0

• 

doze espetá~ul03. B: fim de dar 09(.'1'- ções e o Setor ArtístiCo do Te1itl'o Na~ 
tunidade a tedos 03 a1unos. cionaI de Comédia,. qne ali se encon~ 

Os gastos íncluem cenãrios. gunr- tram funcionando em caráter precá
da .. roupa, eletrici.s:a, contra_regra, rio. com o mínimo da!) cornodid3::~'i,. 
aluguel e tramporte de móveis e· em necessárias. . 
muitos c..l.<;r~s até mesmo indenização 3 - construção, reconstrução t! 
pelo 11:::0 de teatro público (casJ dos con::;enração de Testl'os em todo o 
alu.::Jos da última !Série).' O Curso-de pais. - Cr$ 25.0üO.OOO,QO 
Coreografl-a tem dl-::lS tllrma..'i, sendo Um dOS problemas que requer con· 
uma à tarde e O"'.ltra à noite, com .ele. tinuada atençãe da .C.)f.T .. é a fi; .• 
vados índices de freqüência.. Os a!u- construção e a conservação de teatro .. "i 
nos se apre3en tô m cada ano nO p1.!co na.,! principais cidades do Fal.,>. Sem 
de teatro 'j}übUco. participando de caStlS de espetáculos em número su" 
dJ's e t!'ês números. para os quais se ficlente. a exp9.nsão das atividadl~,,'; 
fo:'nece' a fant!l.sia. malha, sanatilha. teatrais será. debatida, com grave 
o te:ltt·o. a orquestração e a 'orqu~s~ prejuÍzo de noss,fi culi;ura artística. 
t:-~ para os ensajos e pn.ra os espE'tt- Rá neceSSidade de .se levar o teAtJo 
cu!es. ,. _ . -_ a t6cla parte do PaÍ.s e isto se cons"t~ 

3 -, 01Jpn1zaçao e reali~ç~,) d.:;, gue com a construção de novos tea
conferel;cla<; e curlOS espe(!!allzados. _I t·ros e remodelaçã.o dos alltigo.s. adap~ 
- CrS ~.OOO,OOO,CO ,tando-os às contingênc:a..s da técnka 

Como ativiliade extra-cüt·r:cula.r se' atuaL 
recomenda a. realização de conferê::L 
cias e de cU:'so,s especializado.'). a fim 
de que Os a.lunos do Conservatório se 
benef:ciem integralmente dO.!, conhe_ 
cimentos' de técnicos e mestr("~ da .1rte 
cênica e coreográfi.c3. nacionais e es_ 
trangeiros. Os cursos representam 
uma. -supleme~tação necessária ao en-

4 _ Constrllço.o de tea tros Esco!~ 
da. univerSidade de Bra.s:liít. - ••.• 
Cr$ 15.000 ,OOQ,OO . 

5 - Diversos: 
'1. Teatro Amazonas-

sL,o normalmente min!skado no Con. 
servatõrio NacionaJ de rpatro. ! 2. 

4 - Serv:ços de Secretai-iâ: co'ôrde
nação, áquisição, de material didático 
em geral, aquisição de livros e entra- 3. 
das de espetáculos para dist.ribuição. 
adaptação e. utilização de locais para 
cursos do C.N.T. e conser'i.'Hção da 4. 
se<\e. - Cr$ 2.000000.00 

Pa.ra o perfeito funciona.mento do 
Conservatório Nacion.al de Teatro. ne_· 5. 
ces.sário se t--orna U'.ilizar fartamente 
apo,stilas· rnimengt ri fadas tla.duções 
enoomel1dadas de a-côrdo 'com' as ·ne... 6. 

Manaus. Destaque 
Orçamen tário . . . 
Teatro Castro AL 
ves - -Salvador ~ -
Destaque Ol'çamen~ 
tário . . o • • o • 

Teatro JOSé de 
Alencar ~ Dest.aque 
Orçamentário .... 
Teatro da Paz -
Belém _ D€.staque 
Orçamentário . .', 
Teatro AGT -. 
Goiânia. Destaque 
orçamentário . .. 

Teatro João C~eta", 
no - Guanabara.. 
-' Destaque Orça ... 

mentário ..•... 

ce~idades, aqUiSição de estudes e 1)es_ 
qUlsas. trabalhos ~speciaUzado5 óe 
datilografi-a, material de expediente 
de caráter especial. despesas de cO-n~ 
duÇão com contínuos, coordenação. 
adaptação de locals para. c"'Jrsos de 
Interpretação e Coreografia.. 

7. Tea.tro Arthur 

ins~l~~e:~~<; :l~~~ie!'v:~t~~;;~~o 8. 
na. Av. Oswaldo Cruz n." 121, exlg.'n_ 
~o ~rmanentes cuidados de reparo 

t:~d~~~ri;:à~K~eenede~~I~~e a~~r~r~ 9. 
e~étrlcOS, pfl~.tu.ra. remoçp,o de lixo, hI
gIene e asseIO das instalacões etc 
qt:e O USO const9J..'lt~ feito pé1o-s 'alunos 10. 
nao permite delttu'"'as para ",p .. .rem 
atendidas.. l.> 

Azevedo São 
Luiz _ Destaque 
Orçamentário . .. 
Teatro santa Ross 
- João Pessoa. -
Destaque Orça.men~ 
tàrio·. . . • . . . 
Teatro Minerva de 
Areia _. Paraíba. 
Destaque Orçamen~ 

tário .' .... 

11 PREVIDf:NCÜ SOCIAL 

Teatro Guaíra -
curitiba _ Desta~ 

que Orç.amentário 
11. Teatro sr.nta IS\bel 

- Destaque Or-Ça_ 
1 - Quota Empregador - mentário . . . . . 

Cr$ 1. 500. {Y,}{},OO 12. Teatro l!!'3cola· de 
Tra.ta~se de imp!)l'tância destinada Amadores _ MOS-

~ atender sos e:w&l'gos da pr€\1idên~ soró _ Destaque 
e1a Social _~ IAPO - correspondente Orçanientârio . . .' 
ao pes.soel temporário, neste exercício .. 13. Tea.tro Alva-ro de 
12 INVESTIMENT Ca-rv.a1ho - Floria, .. 

. OS nópolls _ De.st6que 
I - Manutenção do·im6ver do Tea.· Orçamentál1o ... 

tI'O Broadw:lY -'Cr$ 500.000,00 14. Teatro de Amadores-
Um dos mais sérios empreendimen~ de Botucatu - 8. 

tos <la Companha é a· adaptação do Paulo - Desl3que 
Cine Broad~ ... a"y -para as .atividades tee... 01'çamentãrio . . . 
trais bem como a. mànutenção do fu- 15. Tea.tro 'de -Aracaju· 
turo tea.tro.·O Senhor Presidente da Ao cargo da Socieda .. 
República. em de..<tpacho d'e 21 de fe- de de CUltura. .M. 

5.00n.00~.Gu 

50. 000. OO(J.DO 

10.000.000.00 

10.000.000.00 

5.000.000,00 

15.0W.OOO.QO 

5.000.000.00 

6.000.000.GO 

5.000.000.00 

5.000.000.00 

10.000.000.00 

5.000.000,00 

5.000.000,00 

2. ()OO .1)\){),01l 
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Ustica de Sergjpe -
De;,taque Orçamen .... 
tário . . . • • • 

16. Teatro de Sergipe, 
em cQoperaçâo com 

o Govêrno do Es-
tado - Destaque 
Orçamentario • . . 

1"/. Teatro Deodoro 
- Maceió - Desta .. 
Q.ue Orçamentário 

18. T •• tm MI1llJcJpal 
de Belo Horizonte 
- Destaque Orça ... 
mentário ..... 

19. Teatro Juventude 
Cruz das Armas -
J. pe.';sÔa - Des-
taque Orçamentá. 
rio ......•....• 

!tO. Construção do Tea·.
tro MlUlicipa.l de 
Camvi.nas - De8~ 
taque Orçamentá .... 
rio ........... " 

21: Teatro Escola de 
Am.adores de Mos ... 
8Dró - Destaque 

orçamentário . . ., 
22. Teatro Leopoldina. 

pôrto Alegre _ 
Destaque Orçamen-
târio •........... 

23, Continuação das 
obras e instalações 
da. sede da Socie. 
dade de Cultura Ar .. 
tística de Sergipe _ 
AracaJu _ Desta
que Orçamentário 

13 - EQUIPAMENTOS 

&.000 000,00 

5.000.000,00 

5.000.000,00 

30.oo0.ooo,DO 

2.000.000,00 

5.000.000.00 

10.000.000,00 

10.000.000,00 

5.000.000,00 

1. Máquinas, motores e aparelhos 
- Cr$ 3.000.000,00 . 

Gasto previsto com a aquisição de 
máquinas de escrever, de somar, apa_ 
relhamento fotográfico e elétrico, 
etc., para o prédio da Avenida Rio 
ErGnco n? 179, Sede d.o Serviço Na
c-:onal de Teatro, onde está. instalado 
o Teatro Nacional de comédia. 

14 - RESERVA nCNICA 

I. AtivIdades Teatrais Div·ersas 
Cr$ 2.600.000,00 • 

Destaque para atender às diversas 
a tividactes da Campanha que nece.s .. 
.s1tam de refôrço financeiro. 

2 - previsão para indenizações tl'a 
b<'tlhistas '- Cr$ 1.000.0')0,00 -

OOMPARECE~t MAIS OS 
SRS. SENADORES, 

E·imunco Levj 
:.obão da Silvelra 
Sebastião Archer 
oortez Pereira 
WQlfredo Gurgel 
Bafl'tos Carvalho 
Jefferson de Agu:ar 
M!gue! oouto 
Benedicto Valladaref 
Armando storn 
José EUas 
}.-I.ello Braga. 
Renato Silva 
- 13-

O SE. PRESIDENTE' 

(Noguetra da GUmU ) Sôbre SI mesa 
. (queriIr..ento de urgênCia, que vai ser 
lido pelO Sr. 1Q secretál'io. 

OlARIO DO CONCRESSO NACIONAL (Seç!o H)· Setembro de 1964 3097 

O SR, PRESIDENTE, da Ordem do Dis-, OOE tê:mD.! do Re~ 
gtmento, (NOGUEIRA DA GAMA - O t,

a. mesa. oficio, que sel'á lido legrama. lido v11 à publi.eação Sôbre 
pelo Sr. 

BezelTa Neto 
Melo Braga 

. Antônio Carlos 
Renato Silva 
GUldo Mondin 
Mem de Sá. 
Daniel Krieger. 

19 SecretArio. 

E' lido O segUinte 

OFíCiO 

eülvador, 13 de agooto 

SE'nhor Presidente: 

Como $<.lhe VoSsa Excelencla, a enel. 
gia elétrica ainda contlnUCIJ .senao o 
fator essencial para o desenvolvimen· 
to econômico de uma· região. 

O Estado da Bahia, por demlts t:3.-_ 
r€:nte de energia,· vem lutando com 
enormes dificuldades 1-'1ra aumentar 
o seu. potencial energético, em virtu 
de de serem poucos Os recursos de 
que dispõe parS! a execução do se'l 
plano de eletrificaç-J.o. 

A fim de encontrtcr a poo,s.;,bll1dam 
de realizar em tempo curto alguma 
coisa no pal.'ticular, foram man:jdos 
com o BID _ Banco Interame'ricano 
de Desenvolviment.o, entendlmenws 
para realiZl.lção de um empréstimo da 
ordem de US$ 3.200.000,00 (três :ni
lhôes e dUZ€l1tOS mil dólares dos E5. 
tados Unido~ da. AInêricaJ, importân. 
ciQ. esta que seria empregada na l'ea
liZlaçã-o de obras de grande urgênCia, 
previstas no projeto .que vai anexo. 

O empréStlmo seria concedido à 
COELHA _ Companhia de EletricL 
dade do Estado da" Bahia, Sociedade 
de Economia Mista Estadual, da qual 
tombéll1 participa a União atravé'l da 
SUDE~E. 

A COELBA vem, desde março de 
1000, quando foi CJIlStituída, produ· 
zindo e distribuindo energia elétrica 
em vários Mu.ilícípios dêste Estado 
sendo, inclusive, aqui, pioneira da ele~ 
trificaçã-o rural. 

Os comp~·omis.so·'i decorrentes 0.0 re~ 
ferido empréstimo seriam satisfeitos 
com a receita da COELBA e, comple~ 
mentarmente, com OiS recUl'SOS dos 5% 
da Renda Tributária do estado, des· 
tinados à execução do Plano Estadual 
de Eletrificação, a cargo da mesma. 
COELBA e p:wvisoo$ na Lei Estadual 
de Eletl"ificaçã-o. a cargo da mesma 
COELBA e previstas na Lej Estadua.l 
n9 1.289, de 4 tl" a6ôsto de 1000. 

Como o empréstimo pleiteado não 
contraria interêsser. do PaiS, mas 
atende a um fim legitimo e de alta 
relevância f::conõmica, venho solicitar 
q, Vos.sa ExcelênCIa a fineza das suas 
elevadas ptovidéncías no sentido de 
ser a transação autorizuna pelo Sen.l~ 
do. na forma da leI braSlleira,. 

Aproveito a oportunidade para rei_ 
terar a Vossa Excelénc:e. os meus pro. 
testes ele especial aprêço e elevada 
consideração. _ Antônlo Lomanto Ju
nior/ O(lvernador. 

O SI>,. PRESIL llNTE: 

(NOGUEIRA DA GAl\lA) _ O ofi
cio lido vai à pubHcação €', em segui~ 
da às Comissões de F>ar'7-s e de 
Constituição e Just<Ç3. 

Sôbre a. me-3-'\ há te:egrama que será 
lido pelo Sr. l() Secretário. 

:t lldQ (j seguinw . 

COMU~ICAÇAO 

Sóbre 6. mesa :-equerimento que vai 
ser lido pelo Sr. 19 8:;!cretãrio. 

lt lido o seguinte: 

Requerimento nq 354, de 1964 
N;;s têrmo.5 do art.. 66, n Q 2, do R~· 

zimento Interno, requeiro a prorroga. 
ç':o, po:' 111:': ~ tI'; ~ meses, do prazo da 
Cc,nis.são Es;Jccial constituída para o 
estujo dos projeto.s que dispõem s6· 
DI..: a part.lcípação dJ traba.Ihador n03 
!ucros das emprêsas. 

Sala das S€s.':ões, 2 de setembro de 
1004. _ B~Z':rra Neto. - JeffeT~'on de 
Aguiar. 

O SR. PRESIDENTE: 

(NOGUEUlA DA GAMA) - O re
querimento que acaba de ser lido será 
c1Jjew de deliberacão do Plenário no 
flnal da Ordem ci,.> Dia da pl'cs2-nt.e 
se..::,são. • 

Está esgotac·.", a h:H'a do Expediente. 

Passa-se à 

OltDE11 DO DIA 

RESPONDEl\l A CHAMADA I~ 
TAM "NAO OS SENHORES 
NADORES: 

Wilson Gonçalve~· 

O SR. PRESIDENTE, 

VO
SE-

(Senaaor Nogueira àa Gama) - Vo. 
taram sim, 36 5rs. Senadol'es; não, 
um Sr. Senador. 

A votação não atingiu o quorum de 
dois terços da totalidade dos 8rs. Se· 
nadOres prescrito no artig.o 367 CO Re
gimento Interno. Em consequência, a 
matéria passa a fIgurar no último 
lugar da Ordem do Dia durante cinco 
sessões, no fim. das quais poderá ser 
votada com a presença de 34 Srs. Se
nadores. 

Item seguinte. 
Votação, e mprimeiro turno, do 

Projeto de Emenda à Constitui. 
ção n.'? 3, de 1964, de iniciativa 
do 81'. SenadOr Argem1ro de Fi .. 
gueirec.Q que altera o art. 147 e 

"Votaçã.o. em prim~iro tnr?Ot ~o supríme o § 2.9 do art. 156 da 
projeto de Emenc.~ ~ C~nstn.UlÇ~O Constituição (sôbre aquisição, uso 
n ç 18 de 1963, ol'lgmáno da Ca- e distribUlção da propriedade), 
mara 'dos D~p1]tados tn.9 2-A-63 tendo: Parecer favorável, EQb nú-
na Casa de ol'lgem) que dá nOva mero 690, de 1964, da Comissão 
redaçã-o ao parágl'afó 1.9 do art. 28 ~pecíal. . 
da constituição Federal (autonc~: I:Ia sôbre a mesa requerImento de 
mia dos MUlllCípiOS). tendo ]1a- i 3:dlamento de diSCUSSão: 9ue vai ser 
recel faVOrável, sob n.9 701, de lldo pelo Sr. 1.9 Secretal'lo. 
1963 da Comissão Espec1al, \ E' lIdo e aprovauo o seguinte 

Inri;~:;; o artigo 367, do Regimento I Requeri~ento n9 35b, de 1964 
j' Art. 367. A votação de Pro~ 

jeto de Emenda à Constituição 
iar.se·à pelo processo nominal e 
com o quorum de dois terços da 
totalidade dos Senadores ••...•.• 
....... : ..... ;, ................. . 
§ 2.9 Se no dia marcado para a 

votação esta não pUder realizar· 
se por falta de quorum a matél'1a 
passará a figurar na Ordem do 
Dia, como últlma das em votação. 
durante o prazo de cinco sessões, 
ao tim do qual poe·erá .ser votada 
com a presença de 34 senadores. " 

Vai ter início a. votação pelo pro. 
cesso nominal. 

O Sr. 1.9 Secretário val'fazer a clla
mada do norte para o sul. 

(Procede~se à chamada) 

R~PONDEJI A CHAMADA E 'lO
TAM SUl" OS SENHORES SE" 
NADOaES: 

Adalberto Senna 
Vivaldo Lima 
Emundo Levi 
Desiré Guarani 
MartIns JuniOl' 
Pedro carneiro 
Lobãv da Silveira 
Sigefredo Pacheco 
Menezes Pimentel 
José Bezena 

Nos têl'mos dos arts. 212, letra 1 
e 274, letra b, do Regimento Interno. 
l'equell'Q aüiamento da votação do 
Projeto de Emenda à Constituição 
n.'} 3 de 1964. a fim de ser feita na 
sessão de 14 do corrente. 

Sala das Sessões em 3 de setembro 
de 1964. - Gutdo Mondl"lt. 

O SR PRESIDENTE: 

A matérIa sai da Ordem do DIa 
para ser votada na sessão de 14 dó 
corrmte. 

D!scussão, em turno único, do 

E' lido o ;segUInte EX.mo. Sr. Presidente do Senado 

Walfredo Gurgel 
GOnçalves de Abrantjll;" 
João Agripino 

Projeto de .Decreto Leg,slativo nú· 
mero 23, de 1963, originário doi. 
Câmara. dos Deputados (n9 164-B 
de 1963, na Casa de origem), que 
aprova o texto do AcôrO'O ele 
Ccu;:r.:açâo no C:.1.mpo k' l' .'~:. 
zações ptJ.cifica.c; da Energia Atô ... 
mica, entre o Brasil e a Co-mu"
nldade Européia de Energia Atô
mica, EURATOM), ceIee;-,·:''' em 
Bras:llc 9 de junho de 11:101, 
ten~c: P.drece.·es (no 882-64) -
da Coml.&ão de Constituição e 
Justiça, pela constitucionaUdaG'ei 
(n9 883-64) - da Comissão d. 
Relações Exter:or€S, fa.vorável; 
(n9 885-64) - da Comissão d. 
Se]:urança N~::,.C'nal, favorável, 
COm a supressão da letra "c" dO 
art. XVllI do Aeôrdo; da Coros! .. 
são ,:te Economia: 19 (n9 884-64) 
- pela eudiência da Comissão de 
seguri'nça Nac:çnal; 29 (nO 88-1 
de 1963) _ pela aprovação. nos 
têrmos do parecer da Comisão 
de Segurança Nacional. 

Requerimento ng 353, de 1964 Federal 
Brasma - DF. Requeremos urgênc1>a. noa tênnos 

do a.rt. 32-5, nO 5.b, do Regimento In· 
t~rno, para Q Projeto de Lei (1 ~ Câ· 
mara n9 139. de 19.34, que JnstltuJ o 
: 81ári-o educR-ção. 

sala das Sessões em 3 de setembro 
de 1984. - Daniel Krteper - trezetra 
Neto _ L~1to de Matx:Js - Waltredo 
GUTgel. 

O SE. PRESIDENTE' 

O requerimento que acaba de ser 
[1<10 s.erã submetido à votação nl) final 

3'18 de Praça. 16 _ . .H.I0 - liI8 -
1.316 _ õ4 __ 1 1.8.60 __ 1.9.64 

Tenho a hom .... ,:·)m.·.nic:tl Vossa 
E' "'lência PlenárioJ Conse.'.ho ~··cd;;,:·al 
Educ.loão a.pr~\'"ou favorâ"el emenda 
apresenro.da à Câmara dos Deputa.dos 
a-o projeto salã·rio educação a fim 
50% arrecadação cada Estado seja a~ 
pllcada pelo COIlBelho. confiante ação 
nobres senadores encareço gronde al .. 
canCe :;'1edjda ben f. ". ...."'I .• naç50 Na. 
clonal. Saudaçôes r-espeltoo!J4 _ Deo· 
lindo Ct't11tO, Presidente. 

Barros Carvalho 
Pessoa de QueiroZ' 
Silvestre Pérjcles 
Heriba.l<!o Viet:ra 
Dllton Oosta 
José Leite 
Josaphat .L\.1arinho 
Eurico Rezende 
Ra·ul Giuberti 
Miguel Couto 
Aarão Steinbru~h 
Afonso Arinos 
Aurélio ViaIma 
Benedito Valladares 
Armando Storni 
José EU.., 

A ComiSSão de Segurança Nacional 
ll1an.ifestou"se favorAvelmente à apro .. 
vação do Acôrdo, desde que f,upliml .. 
(ta a letra "e" do Ql't. 17. No entan. 
to, não fOrmalizou emenda supressiva 
dêsse diSposItivo. Nesso...s condições, o 
prej('tr deve ser retirado da Ordem 
do DU! e novamente encam1nh·ado 
àquela OomJssllo, 

O SR. AFONSO ARINOS, 
Senho.\.· Presidente, peço 4 pal8v.ra 

,pela. ordem. 

.. 
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[) SR. PRES-':J]EXTE: I sugestão po.r melo da emenda com .. 
. (Nagile:ra da Gama) _ Tem a p8_ peten.te. 

vido, porque corulde'ro f.&!;a -emen~ I E' lido e aprovado o segu:nte 
um tanto po'igoGa: , . 

lBv,:l o nobre Senau'Or Afonso Ari.. O E.~-;, SILVESTRE PE:RICLES - O SR, JOSAPHA'E MARIN.HO: Requel'lmento n9 356, de 19&1 
.:Jlr.\<;. l-'dUi(;() grato a V.Ex. ", ma. deseja.va 

. ::aber o que declarou a. Comissão de 
o SR. AFONSO ARINOS~ segurI\l1ça. Nadonal. . -

$r. Presidente. peto & palayra pela 
ordem. 

(Pela. ord;;m - Sem revisâo do orc- O SR. PRESIDENTE. O SR. F~ESmEN'l'E: 
-'IOr; - ScUllOf presidente. tendQ Tem a pc.l::rvro, pela ordf'!l1, o no-
-ac.:mps.u'Wico atentamente a le1tul':t (Nogueira da Gama) - Nobre Se· bre Sen. .... do-r Jooaphat MaIiDho. 
-cio. eK1)osiç&Q que V. ~ vem de ia- nador SUvestre Pérlcles, o parecer da 
.z€r, \>e-rifico quo existe sugestão dê Ccmissão de Segurança Nacl'Ohal O .SR. JOSAPHA1: r~L'il!O: 
-que 8ej3. ap!'c.senbda emenda supres~ consUI. do a.vulso! e conclui,por i;Ssa (Pela orà~. Sem revi.são do Or(/,-
.::.iva da letra <õc r, do art. 17 ao Acôr- IormB" que acnoe1 a-a enunC1ar. ~voo.- ,dor) _ Sr. Fr'esidt:Dte. 81'S. Senado
c.o Intel'naCi.Ol1~1. objeto de vota&'ftO, sa l;:xrelênc.ia. poderá. cOIlSuhá.-Io res, ouvi Os escla.recit.lentos pl'€stados 

SOll que eU possa, desde ll'CQ. emi- atra.VI~ do avulso. peloo 5:5. Sc.aadores Afonso AI'mos e 
til' lHna opiniãO, devo. a re...'q)e.to, O SR.' SILVE51RE Pf:RICLZ,3 _ Silvestre Péricle.s:. 
lP~m1i tir-me levtn 'no .conhecimento t 
'tie V. Ex\' que entrei em dúvida. sõ- Deseja Sénho:r Presiden e. que o Con.. Peco a V. Exs. q'J:e atente no Se
b~'e '9. _possibHid~de jurftlita. <tessa selho de SeguraenQa Nacional- fõsse gulnte: o no-'Jre Sr. Senador .A:fo1l6O 
.aupre.."3ão. P. Drque :Dão -Se t..-ats. de um ouvidc'. porque $e trata. de matéria Al'in~ sollcitn neva -<audiênciA da co-

~ . ti de suma 1mportância. Aconselbari,~ ls - .. ~ . ~ . . . ,trntac'O bilateral, no qual. 'l.l.e .scor :} m sao de CO!lSLrYoI1l.1ÇiiP 8 .Justlça., p2.TIl 
oCO!ll a tra>djção do nosso D.ireitD e assim, que. além da. cotnLssão :e que esta. declare se é Jmi.d:ic~mente 
<CC:,).l flS regrJ,s -habitualmente aceita:; Constltuiç.ão e Justiça, fÔSSfr também possível suprimir d.o texto certo d15~, 
.co D!.r.eitOo lnternnc1onal, são perm1. ouvido O Conselho de Segurança. Na-- posth'o. 
t!J:ts Emendas, sendo apenas a. eOn- c1onal, "O Dobr-e Senador SUvesb'e l'éric1es 
.set:[üe-n.;~a. fresta. permissãq, a neces~ O -Srt. PRESIDENTE _ V-orSS$. Ex.. pretende que seja ou~do, ,sôbre a. ma,.. 
sid'ade do reinício das negoci~s re· celêncla. entende que o COnmlho de téritJ., o ca..'1.Ss11lo -da segu."'"ança Nà,. 
te~€ntr:s aos tl"Stados. Segul'Iança Nacional deveria. ter :1do c1onal. . 

'/'emos, Com efeito, muitos exem~ ouvldt>. ·pa:ra- que tal ocorresse terla se não estou ineorrend:o Em equ1 .... 
plcs, .sGbretudo nos· EstadOs b"nidos sido necessã-rlo um requerimento de voca, e d!:ligê:lcla so1icitada. pelo rio-
<i-J, América do Norte. que dern>tam qualquer das Coml&sões que se ",To- bre Senador Afonso tainus pOcie seí' 
a possibilidade de emendas aos .trata.- nun<liarant sôbre ·0- projeto. Entretan- prejudich1.l "à, pleiteaGf. pe!o 81'. S11-
&50 interna.ciona.1s.~ O caso -em '-upTê 4 to; ,nenllUma. delas. tomou essa inl~ vestre p(:rlcles. E' qu.a a Comissão --de 
'0, entretAnto.· ma parece um ,1="" ciativa, dai a raião pe1a. qua.I n,ão :foi -Constituição -e :Justiga oonehlir pela 
~iier-ente: -cogita-se n§,o de um tra.- solicita'ti'!) o pronun-ciaruento -do Con~ lmpoos'!bili-dadc da supr~ão, nso ee 
lado b!lateral, onde p0S33.m ser !.-.> .selho 'lia segUrança Na.cional. -terã. nenhum seut~do pedlr-U! -Q pro" 
:nIeianas as negociaçéea peJ.U dUM nuncla.:mento do Coru.e1hc d.a ~Si:'gu .. 
l>a;t5S contratantes, mns, sim de 1m O SU. SILVESTRE PmuOLIlS .. 
p.s.1ado multils.-tero-l ao -Qual o as .. .Mas. fienhor' Presidente, é pOlJsiveI nmça. Nnc.!Onal. 

Com fundamentO DO urt. 214. aJí-.. 
nea. a, do Regimento In""..erno, reque!.. 
ro seja retirado <ia Ol'd1~m -do Dia. () 
Projeto de Decreto Legi..s121tivo núme .. 
ro 23, de 1963, e· novamente remetHto 
à Collli.ESâo de- C{)ns~tui!)ã,-o e Just!çe. 
e Segurança NaCional, a fim de quO 
-se dignem da reex-J.mmIHo Em faco 
das consideraÇões: que fiz, -da tribuna, 
na ~es5ão de hOje: 

Sala das Se&ôe3. em 3 de r.etempro ! 

de 19'64. - Afúnso Ar;1Wlr. 

O SR, PRESIDENTE: 
(NoYuetra da' Gama) Ein oorueilU-ê11-

eia !la. delibemçãoQ do Plenário, a :n:a .. 
téria., se-rli retira.1a dê ·Ord.em do Dia.. 

Item n' f: 
Discussão. em turn.o ún!oo, do 

Projéto < de Dacrero LegiflrJtlvo 
nO &5, de 1964, arig-:...nárjo da Cã.
mar~ dos Dep-ut-ados ln9 134-A ... 
64 na Ca.s:3. d.e origem), que man~ 
tem demsã·o denegatória do Tlibu .. 

_ nal de COIl.roa l1a. uniãO, ao re.. 
giS~o de oont.rulto de ,çm,présUmo, 
no valor ·de -Cr$' l40.00ll.00'O,OO 
(cento e ~tenta. milhões -de cru' 
zeiros), celebrado 'entre a União 
.Federal e o Go'V!mo ' do Esta,ao 
da Paraíba., -cmn .recUtsOS prove .. 
nlentes, da colocação. de "'Letras 
do Tesouro", .tendo: parecere. 
FavOráveis (ns. no e 711, de .. ; 

- 1954Y das Comissões de Const'. 
tuição e Justiça e -de F'l~ças. 

.Em l!lscu.,osi',O"? PrOjetQ • 

.s~nt~!nento da potência. i2J.t.ereS".s.aa faZê-lo illnda. agora? Tudo -indiCa, asG~ .q'~e sàmente de
J-e faz através -àe~lma. .adesão: é -UDl O SR .. PRESIDENTE CNoouetr4 da pois que a Oomiuão de Constituição 
,!tratado ao qual Se a.dere, não é um Gama). _ Quando .de. vclb do pro- e Ju...:;tiça,- emitir parecor, podel'-se~ia
. trutad.o que se negoda. _ teto ;às -oomiss6es -será possivcl essa, dellberar 1;ôbre .8 adrlli..s6!bl11dade ou 

- Nestas condições, repito, sem que medíd:a~ " .não da diligência.: .Pela- qual s~ ouça; S~ ,neiíhum dos ..senhores -Serwdol'elI 
eu terina ainda a. ~e-ito uma opl- . o Conse1ho~ de Seguran~a. Nacumal .. desejou fazer uso <ta.- paJavra.. en~ 
nião formada, ·camo. Iílemh!'o da. co· 'o S3'.. SlLVB:::.-:t"'R.E PÉB,:rch::SS '- _ E' para. esse fUto que .~,eçD t\ uten-: ra.rei .a < Ci.is.cusS-ão, (pausa . .} 
~$ão de -Constituição e Justiça.,'pa.- E' o que desejo, que o conselho -de çao de V. E,xa., Sr. PreSlQente. [l!I"Ui· • 
il"ece-.nte .que o pr--Gblema 'juríilicO se segura.t.~!l. N::.cional_ 'seja"' ouvido. to bem) . - , "Estâ- encErl's-ê.n.. 

pode ,:a.-~resentar::, ,é ,'ou n!i.o j)O:s:sÍvel, O a.-::t.. ?-RESIDENTE '(Noguwa <ta 'o· SX. PRESIDENO: ' 1 Em vot~"O' o Pxoj€to.' 
ttl.o ?U'elt? "Bl'asi!elI'o, e-n;~nda.r-se um Gama) _ v .. Ex" poderá na., -OOmis-
t-ra:t.a.do -!le adesao mulullateraJ. q:;.e s5.o, fcmnlll:u" reqm:oI.o.-l..m<.nt.a. pedindo (NDg"Jeira -da 'Gama), ',- OOllionne Os' Srs. -sena,dorES que () I3.provam j 

-existe e está!,. prGvà.velmente, !'€:;lS· tt..1iudiêr--in. .'to. COD~alllO. ,o -pl'")j-:;to fui anuuc-.:.atl.o pelo. Pr!:J1e:enr:ia, a ma .. queiram 'pêl'mlUlece.r :s.enta.dos. (Pau· 
~.ao n~ SessãO clllupeteIite das N:-. ,vAi retorDat_à Colllis'5âO'.de Seguron- téria- era submetic1.:a a dl:,.:..c:.'-:;-.o. Ob- m.) • 
n.oes UlUdaS, em ,.que a <ro..<I~lein!!"'ao_ .• " Nacl·Ol'.l" ,. teve parecer da Ooon:S!tlu da Se..,"'1l-! . 
'\i' y ...... 1N Y~:t"" __ ' "'1,,1 E~tã.- <'IMrovadú. A n:'iltéria. vaI fi 
~ e"'I>r~a ~pDr \la de adesão e nao O SR. Sn:.VESTR>:: PERICLES _ ran-ç-a. Nael{}~ _Que SUS'eL..'11 a ,st::Jl'e5- .... .,\-' 
de ~legoClaçao.... _ ~ MaS Só" val ser ouvi-da. agora 1l Co~ são da let:a c do Art. 1'1 do Acôrdo.: C~ão _de Redação. 1. : 

E fundado nes.õ.Q13 ~ea que m~ Jllt<;são .:to Const"l.tui"'ão e JUstiça. Deil:cu. porém, -êsBe órgilD, re-j::lt-? .de E.'. o segtt!nte. o Projeto 'aJU'O'V'., .... ·.À· : 
O!:orrem ao <lullir a. leiturA da -e-men.. :t fOl'rimllZ<1.r SUa ,sugestã3 p()l' aneio 'da :TT 
~ 1'eita. por V-o EX'~, -que .cOla~..:.'.tO -a: O -sR.. .f!tESIDENTIi:: emend$ c<mlpete-Dte. PR~O DÊ DECRE'l'O ::.EGr~L~ 
:t;.'lesn. eUl forma, (te q~estã.o 'da oro. Vão S~!l" ouvidas as duas Co-m~Ces. POl' -e.;sa razão.-B. ~esa entendeu -Que --rrvo' "'""'f;""T" 
dem,. sôbre_ se sel'in possive1 envi-:u' O sr~ sen:atiOr Afonso Arino,s ___ ... ,,:le, dev':'", retirar a lIlQtérla da. Qrclenl tio , . 
~ r-eqQerwrntp, a. tim de que a também, a aud!ência. d:a. Comissão, de Dia, a fim dª que a CO~fi.o àe Se- -bj-9 55, d'e .m54 
mattrtia. -seja. .suje1tQ. A- -apreciação -ja i--.:+ .• - J ti . O'1',:àn/'a Nacional a. ~l"""''''''''' do ' ,. 
~. t- -rt.-._4_~ d ,.. ....... -I..f.,. ~ ceU"i ... ~u::ça:o.1a us ça, em .tequ~tl.. 'Ih...... :t ~ 
~~i a...-u(~,ato° b~ ) V"~ll.tC~;lO e mento Ç11Vif\:do·.à Mesa e que ,vai . .se: nÔM, a,Pl'esetml.lldo aua r..Ill:~ ... ~t1..a uêSse (NV 134·A,. d,e'l!}S4~~.na: origem):'~ 
·.,u ç l' l ," _ 'submetido à ~c.tsão do Plenário. sentiãod , 

-O 8R. ,rREsIDEN'l'E: O nobre Senador Afons.!l Armas en- Mantém declseo dcnegatÕTià a.a 
o. SR.- .&...J'ONSÓ_AP~l"iOS:. viou. ê. M:;;sa tzquc:'!'imBnto, que vai T.r1buna.z 4e Contas -da _UniãO, QAJ 

(N.o{Jueira. de 'Gana) O nobr.e SenhOl' Pres!dante~ PJçc;." a. palavra ser submetido a. votos, pedmdO o- l'e- registro de contrato de emPTés-
~~or Afonso Arin-os' pode env.:.at para dar unla ezplieação a.a Senado!' exame da- mate!1a. J'elS. Comissã-o de timo~ ao valor de Cr$ •...••• _ •••. , 
à :Mesa. seu requerimento _ }redindo Silvs.ske Pétlc1~. ~ . Constituição e ,Justír;a, c -fim de que_ l'70.00(}.OOO (ceittã e .sct~tn -mt .. 
:alüllêllcja da ocmissfio -de Ocnstltut- det~a.re se po:le ou não s.er supTirn.i.-à.-a lhõ,es de cr~{)$), oel~ado en" 
'~"1) e Ju:stJ:ça. (." SR. PRESIDENTE: a. letra C da art. 17. tre a- União Federal e o Gotlérno 

O 81:. SrtVESnu~ PtUtlCU!!: Tem a palavra V. ~. O nobre S'cna-dor SilveStre Pérlcles ao Estatlo da paraib~, cem reimr-
sustentou,. usandJ ,d~ pabvro/J. ptla Of- 80S prOven'J.entes 00 "ColccttçdG ct9 

Er_ Presi<lsIlte, Pl'1" a ,I'G,lnT", 
O ..mo FI!ESmEN'1~: 

.0 sn. SIL\TEST!tE ~CLES; 

o -SR. AFONSO ARINOS; dem. que deve $er GUVW o OA.~elho C/Letras do Tesouro". . 
Smh.:;r Pre.5idente. apenas "Quero p:e seciurança ·Nac.iOIl~~ . O Congre'fSo Nacionál decr-etn.: 

explicar ao- nobre sena.eor Silvestre O llCbl'tr ~""':-::"''''r Jt'~"''''h ...... ~JI""'!inh'" .' , 
P ' ., e'o"~' O ~ ~=-~ --y"- _"w v Art, l' E' mM>tidD o·"to tio 'l'rl~' eneLes, qu a. OltDS;_J a-e _D.:lS· entende que a :ludlên~ia do COllSz-lho "'u.,. 
t1tUIÇão e ..Jq.stlç.a. já. -se hav1J. ~ do -SeJUranÇa. Nacional s:)' pod;;.rlí ser nal de Oontas'-1Ja união) denegc.tórfO 
nifestatlo sõõ:e ê!;t~ ·-nro';;eto.. loS coglto.tla· sé n CO~O de OOImtlt1l1ç!o ,,3"" registro dê contratQ de OOlpréstl
da- audiência dll l'eferi.G:a._ C~o e JU3ttça não ·et.endér convenIente a mo, no'Villor de CIS 1'70.C.cD.OCta.oO 
é QUe a de segurança ·Nar:Imlal ::'!p-l'e" supre&-<j-âo de. letra c do art. 11.. (curto e setentiJ. m.ill1õé"s <la _cruzeI .. 
s~ntou . a, sugestão da._ "-emenda. sup-re3- ros). celebra;do entre a· --Un:U\.o Fc .. 
siv.a.. Levantei; enUio, uma <r-~t:ão ('A matéria é piJ.l'a Invu:tlgaçã-O pos- deral _8 o Govêrno dn Estado 'da pa.. 
de -ordem. manifestando ct.ív'..da SOô ... tarja:. depend.e de estudo a P03t:r:.o7i. ra'fba, -em.-9 de maio ãe UfSS, COm.re .. 
bre a llosstbili.d'J.de Q:e urn.,'\ -emend1- A Con11.ssão de constitut~o e ]'ustt· curSOs pr-overuentm"" da co!-ocs.ção (lD 
suprc.s.siva- num trat3.~o de ~nergl9. !ta, .no elltender da Mete, pode ccn- "Letras do Tesouro". ' . 

O SR. PRESIDEZv'l"'E. _ A ComIs· atômica. em que -s? dá a-ssentimento, siderar invisvel I\- supressão da. letra 
~ -de ~ça- Naclbn,aI, cO-nfo-rme p-o-r adesão. Dai QU ter 'pedIdo que Q do art. 17. o que nf o imp.::1lrA, Art.:ao ~ R<>crct.o Leg1s!i.t1vO e.n. 
Cf c.uun:.:::mi P!l!l ·E~s1clên.c~a-. ma- -VQlt:l.-~, 2., Com.h'tflO -de_ Const.L ~') -entretsntl). a a:adiê:nq1a, do COOSelho troiá- em w.gcr na data -de sua. puw 
;. "-,,,' f~l"'m'ã.veImet)te à: f\-prova- e JustiÇ&, porque 'a. matéria. ~tipns .. rl.-e S-egurânça_ Naclonn.!. SU~rida p~o bllcsção; .rev.ogads-s. as disposições e!;\ 

ciD ~ ~ __ qu3 suprimo._ '\, slva _ é nova para. a c1~ada ComiSS~. nobre .Senador Silvestre Pe:1e1:s. _ contrário, 
1~ ~"~ (in -art. ~'l.- Eht.retantoT Depois, lia COmi.s.são de Segurança·se 1!S?lll)- ~ entender e Ct'mlS..~ da 'Disc1W(ÍO" em tUNU) tí.i'1ico. do 

~ ~ta.r -em-endl\ sul)l"es_ Nacional, V. Ex.~ pc-~~ apresentar a OOIlStitul~.lO ~ Justiça) - que -pederá PrOjeto de Decrete Legislatt'QO 12.21-
~ ~vo~.· sugestão. . opinar, lnclusrre._ peln r-eJe1çlo de t~ :7'Po 60, '_ de 1:164, origlnt2r'o aa 

llIlib ..... Illd.\o 1'Ol' qUe a Pro.sitlên- o' ~ lliP . . . . do o Acôrdo e nãO opemo pela ~u· Cdmara dos Deputados Cn? lSO-A~ 

Fi
· _:mdor.tlr.,,· o j)l'Ojeto da ",FI.. SILVESTRE l' l:lCL$B - pressão d. letm c do &--t. 17~ 64. na Casa de orl.ueml, que man.· 

o ~ ,cw. :w.n. 1JÜl'e. ,re~nla.r. à <;,.!;}- .pols n:~..... , Em ta1s· COn-dl:::ées. ""Vai -Sêr lido o tém tlec.lsM ttene(J4Wia, dO' Tl'f.,. 
~ ~ç'a. ~a.clon-al, a. fim Eu Q~!fJarla, .cl1d.o, que o CDnse~: ?_:Querj!!l'~ntó!lo nobrl! Seno'dol' Afon- o'bun.41 tf,e'CV1tto3 da UrUIo ~o re.. 

O!e ~ '~~ :f~ Q, .sua I lho de.se,~ura.nca N~c:ii.!t.~I fÔSM -Gi.1·'sn A:'inos_ . - ~ t -tT4t;-O de ccntrato ãe ump-réstimo .. 
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"" vaZor de Cr$ 200,000,000,00 (Qu. 
zento8 mtlhões. de cruzeirO.!) J t:e .. 
Zebrlldo em 11 de fulho de 1963, 
entre a União Fe4eraz e o nove'. 
?ta elo Esta.tto de Alqg04s, COm Te •. 
CUTSvS proVeni-entes da colot..-açâo 
de "Letras do T680uro", te1tdO; 
Pareceres Pe.vorávei~ (SOO nume.
ros 3M e 688,' d. 1964) da, Co. 
missões: Consttttfçtio e Ju~tlca t: 
Finanças. 

Em di!cu':.stio o projeto. -(pau~a.) 

Não havendo Quem peça e J:,iatnra, 
4eclal'o-a, encerrada. 

Em" votação o p'i.·oJE'tv. 

Os. senhores Senadores que o apro~ 
.,am quei.:.am conservar'se senbldos. 
(pausa) • 

EEtá aprovado. 

:sai à OOm:~Eião de RedaçS.o. 

E' o .seguinte .0 projeto epro~a<1o: 

PROJETO DE DECltETO 
LEQISDATIVO 

N' 60, DE 1964 

(NO? 130-A, de 1004, na origem) 

Mantém deciSão denegatória do 
Tribunal de Contas da União ao 
registro do contrato de emprés-
timo, no valor de ............. .. 
Cr$ 200.000.000,00 (duzentos mJ ... 
lhàes de cruzeiros). celebrado em 
11 de julho de 1963 entre a Umó.o 
Federal e c Govirno do Estado 
!te Alagoas, com recursos prove .. 
nientes da colocação de "Letra3 

-do Tesouro". 

o Congresso Nacional decreta: 

DIARlO Do CONGRESSO NACIONAL (S99ão n) Setembro de 1964 3099 

E' o seguinte O projeto aprovado: 
P'ROJETO DE DEClllJEI'O 

LElGISLATrVO 

N' Sá, DE 196~ 

tN'1 146-A, de 1964, na. origem; 
.lI.1antém decistio denegatória do 

Tribunal de Contas da untão,' ao 
registro .do contrato de empresti ... 
?nD no valor ele cr$ 100.000.000,00 
(ceín milhões de cruzeitos), cele
brado entre a união Federal e o 
Go·vérno do Estado do Piaut, com 
recursos. provenientes da cozoca .. 
ção de u Letras do Te8ouro", 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 E' mantido o ato do.Tribu

nal -de Contas da União den~at-óriO 
ao registro de contrato de empréStimo, 
no valor de Cr$ 100.000.000,00 (cem 
rnilhões de cruzeirOS), celebrado en
tre a união e o Govêrno do Estado 
do Piauí, em 31 ele Julho de 1963, com 
tecurS06 provenientes da colocação de 
"Letras do Tesouro". 

Art. 2P 1tste Dellreto Legislativo en
trará em vigor na data de sua pu
blicaçãO, revOgadas as disposições em 
ccmtrário. 

DiscU!são, em turno 1lnicO, do 
Projeto d-e DecTeto Legislativo 
nf? 66, de 1964, originário da Câ
mara dos Deputados (n9 144-A-64 
na casa de origem). que mantêm 
deciSão denegatória do Tribunal 
de COntas da uniáo ao contrato 
ele empréstimo no valor de cr$ •• 
100.000.000.00, celebxedo entre a 

Uniã.o Fedl;!:raJ. e o Govêrno do Es
tado do pari, com recursos pro
venientes da colocação de lO Letra.s 
do Tesouro", ten-do: Pareceres 
(sob DS. 625 e 62t;, de 19M <1 .. 
Comissões: de Constituição c lus
tiça favorável. com a emenda que 
oferece sob n Q l .. CCJ: de Finem .. 
çQ.$. rá,·Orável. 

, 

de 19C4 na Casa d. orlg<On) qUe I 
'IIlantém o ato denegatório do Tri ... .
bunal de Co-ntas da União que, 
reC~{l-·.l regis.t~() a,o contrato <te 
empréstimo, no valor d.e ...... ,.~ • 
CT$ 5·1l':J.OOO,OOO,OO (quinlientoo 
mi'lhóes _ _ cruzeiro.s) ·celebrado 
entre a União li'ederal e o, Esla<'lc 
do Pia ui, tendo: .pareceres :ravo
,.áveis (ns; 770 e 77.1, de 1964) das 
Comis~ões: de COnstituiç(fo e Jus
tiça e d~ Fl~<12fa-s. 

li: O ~!nte <> projeto aprovado 

FiROJsro DE DECRIITO 
LEJGllSLATIVO Nr; 72, 

DE~H!'ÕJ1 

(N' 147-A. DE 11164, NA eruGEM) 

Mantém deCtsãO aenegatÓTUJ-> do 
Tribunal de· Contas tIa. {1ni4o~ aO 
registro àJJ' contrt..t{) de emprtsti
'JnD no PQlor de Cr$ :?;:,IQ 00.000,00 
(duzentos mil.h6es tU cruzeirOs) .. 
celebrodo e:rr 'l 1It maio· ·de 1003. 
entre a- Unt40 ·Federal fi O GOvér-' 
no do E3tlldo de sergipe. com ,.e· 
curSQ$ fJrcroenientes da COlocação 
de ('Lctms do Tesouro". 

Em di...~tU:Eão o. projeto. 

Não havendo quem peça a palavra, 
enzerra,lei ao dl.ecussão. (Pausa.) 

. l1!stá en:errada. 

1ml votaç~o o projeto. 

Os Srs, Senad-o-l'€-s que o ap.rovam 
queiram permanecer sent.a.dos. (Prt.l
sa,) 

E3tá a.prova.do. Lrá à. Comissão de 
Redaçát.. 

~ o se-gu:nte o pro~to a-pl'o ... 
va.do: 

PROJETO DE DIFlOREI'O 
LEQffiLATIVO N" 71, . 

DE 1954 . 

(NO 14D-A, DE 1964. NA OJUGEM) 

Mantém o ato 4enegatório 40 
Tribunal de Contas da -União que 
recusOu registro ao contra tI de 
empréstimo no valor de Cr$ ..... 
500.000.000,<lO (quinhentos milhões 
de cruzeiros). celebrado ent,'e a 
União Federc.:l e O Estado do 
Piaui. 

o. congreSSo Nacional d~reta: 

o con~Q Nacional decreta: 
Art. 19 ~ mantido o ato do ·rribu .. 

ne1 de contas ãa União d~a t-órlo 
ao re2:1stro oe contrato de emprésti
mO, ;;0 valor de Cr$ 200.000.000,00 
(duzent($ milhões de cruzeiros). cele
brado em 7 de maio de 1963, entrf' .. 
União Federal e o G:wêrno '!ia Esta. .. 
do de sergipe. 

Art 29 :í!:ste DeCreto Legislativo en .. 
trará. 'em vigor na data. de sua pabU .. 
cação, revogadas ~ as disposições em 
cont1'ál'io, 

Discussã" em turno 'único -do, 
projeto d.e Decreto Legislativo nú .. , 
mero 13, !le 1~4, origináriO da.
Câmara dos Deputados <n9 '145-A, 
de 1964 na C8$a de origem) que 
manUro decisão denegatória do 
Tribunal de contas da União ao 
registro do contrato d... empréstt .. 
mo llovalOt de cr$ 500,000,000,00 
(quinhentos e .~e-nta milhões de 
cruzeiros)-, celebrado em .. -de jU .. 
nho de 1963, entre e União FEl .. 
dera1 e G Govêrno do Estado do 

Art. 19 ,g' m~tido o ato do 'l.~cibu- Em discuSsãO O projeto. (Pama). 
nal' de Conta.s da ,União denegatóri? Não havendo quem p!ça a palavra, 

Art. 1~ ~ mantido o ato do Trjbu
na.l de Contas da União deneg.atôrio 
de registro do contrsto de empré<::ti· 
mo, no ""lor de Cr$ 500.000.000,00 
(quinzento3 milhões de cruzeirosr. ce
lebrad.o entre a Uni-so Federal FI ·.:i Go~ 
vêrno do Estado do l'iaut com re· 
6ursos provenientes da colocação de 
"Letras dó Tesouro". 

. ceará, com recursOs provenientes 
da :)Qlocação -dt ClLetras do re&'U" 
ro", -tendo: PlUeceres FavOrá,1:ei8 
(ns~ 720 -e 721, de 19(4) das Ct1 .. 

missõeS de Constituição e' Justiça. 
e de FinanQCls.· ' 

ao registro' de contrato de empréstl.. decla.ro-a, encerra{1a. 
mo !lo valor de el'$ 200,000,000,00 

Em dL<;cussão o projeto. (Pausa.) 

Se nenhum dos Srs. Sena.dores pe· 
dü a palavrn., dá"la-ei C.JIDO encerra
da. ,páusa.) 

(duzentOs milhões de cruzeiros). c~- Em votação o projeto. 
lebr.ado ein 1 de JUlho de 1963, entre I Os Senhores senlldore.:; que o apro
a união Federal e o Govêrno do Es- varo queiram. permanecer sentados. 
tlado de Alagoas, com. recursbs pro-l (pausa) • ' 
venlentes <la colocação de "Letras do . 
Tesouro". . Está a,provado. 

Está encerrada. 

Art. 29 il:ste Decreto~Legisla.tlyo (;r.~ Em votâçfio o projeto. 

Art. 29 :i!:Ste Decreto Legisls.tivo 
entrará em \rigor na da ta de sua 
publicação. r,evogadas as disposições 
em oontrário. . . 

Discussão, em turno únIco, do 
. Projeto de Decreto LegislativO 
n9 65, de 1944, originario da Câ
mara dos Deputados (n9 14-6-A-64 
.na Casa de origem) que marttém 
destsão d.en~gatÓl'ia do Tribunal 
de Contas da União, ao registro 
do contrato de empréstimo no 
Valor de Cr$ 100.000.000.00 Icem 
milhões de cruzeiros), celebrado 
entre a Uniao Federal e o Govêr
no do Estado do Piauf, com re
cursos provenientes da oolocação 
de l'Letras do Tesouroll tendo: 
Pa.receres favoráveis (TIS, 620 e 
621, de 1964) das Comissôes de 
Constttuícâo e Justiça e de Fi
nanças. 

Em discussão o projeto. (pausa). 

Não havendo quem peça. a. po.1avrR; 
deuJaro-a encerrada. 

Em votação o projeto. 

Os Senhores Senadores que o apro
vam queiram permanecer sentados. 
(Pausa) • 

Está. aprovado. 

Vai ~ Comissão de ~a.çli.o, 

. E' o seguinte o projeto apl'O
"Vs!io: . 

PROJETO DE nEORE'I1O 
LE(USLATIVO 
N' 66, DE 1964 

. (NY 144-A, de 1964, na origem) 

Mantém decisão denegató,71a (. J 

Tribunal de Contas da União ao 
contrato de empréstimo no Valor 
d. Cr$ 100 000.000,00 (cem ml. 
lhões de cruzeiros) > celebrado en
tse a união Federal e o Go~rno 
do Estado do Pará, com recursos 
provenienteS da colocação de H Le
tras do Tesouro". 

O çongres-so Nacional decreta: 

tará ptn vigor na data, de sua lJubli- .............. am. 
caçãO, nvogadas as dísp.?siç6eS em OS: SrS. senadores que ('I ---

oontrár!o. _ quell'&m permanecer .sentaOOs. (pau ... 
sa.) 

Discussão, em turno único, do 
ProjetQ de Decreto Legislativo nú
mero 72, de 1964, originário da 
Câmara. dos Deputados (n9 l·n .. A, 
de 19M da Casa de origem) que 
ma.o.tém decisão denegatória do 
Tribun.a1 de Contas da Unl!.o ao 
registro do contrato de empl~$ti
mo, no valor de Cr$ 200,000 000,00 
(du2ent.o.s m11hões de ,ruzeiros', 
celebrado em '1 de maio ete 1963 
entre a União Fédera.l e o Govêr
no do Estaci<> de sergipe, com re
'Cursos proveniente . .;: da colocação 
de "Letras do Tesouro" rendo: 
PG:receres Favoráveis (ns. 739 e 
740; de 1964) 'das Com1s.s0es de 
Constituição e Justiça f'1 de Fi
nança$. 

Está """"a.dO, Irã à eomiss:io, de 
Roella..çãO •. 

1l o seguinte o projeto '1><0. 
vado: 

PROJETO DE DEC1&ETO 
UlGISLATIVO N' 78, 

DE 1964 

(N' 145-A, m 19&., NA OlRlGEM) 

Art. 19 ~ mantido o ato do TrI
bunal de conta.~ da União denega.tó-
rio ao registro de contrato no valor Em discussão O t'\1'ojeto. 
ele Cr$ loo,QOO,QOO,OO (cem milhões ~ 

Mantém decisão aenegatóllll do 
Tribunal de COntG.-s da União ao 
regtstro do contratr de emprésti .. 
mo. no valor d. Cr$ 5l;O,MO 000,00 
(quinhentos e sessenta milhões de 
cruwros), cel ... brado em 4 de 1u", 
n.ho de 1963, entre (1 Un.fão Fe. 
dera! e o Govérno do Estado do 
Ceard~ com recursos fJrovent~nte8 
da cOlocação de "Letras do Tesou-
ro" . 

de cruzeiros), celebrado entre a União Não havendo quem peça a palavra., O congreSSo Nacional detrcta: 
Feder-al e o o-ovêrno do Estad.o do 
pará, a 24 de !paio de 1983, com re .. encerrarei a distussão. (Paustl.) Art. 19 :m mantido :) ato do Trlbu. 
cursos psovenientes da colocação de nal de contas da uniãO, denegatório 
"Letras do Tesouro". !:stã encerrada. ao regIstro ét- contrato de empresti .. 

ma, no .aJor de Cr$ 560,000.000.00 
Art. 29 :tste Decreto Legislativo en- Em vota.ção o projeto. (:uinhentos e sesse-nta milhões de 

trará em vigor na data de sua publl- cruzeiros), celebrado em " de Jun~() 
caÇão, revogadas ... dispcslçõe, em Os Srs. Senadores que aprovam O de 1963, en1>-e a União Federal e <> 
aontrarlo. projeto queIram permanecer !f1ltados Govêrno do Estado do CearA., com t"&-

.! Discussão em turno 'Onioo do (pausa.) . cursos provenientes da colocação de 
Projeto de Decreto Leg1slattvo' nú... "Letras do Tesopro". 
mero 71, de 1964, originlitlo da Estã_ aprovado, Irã l Comi"§.o de Al't, 29 1!:s!e Dec<elo Legislativo on
Câme.ra dos Deput.a.dos (n!l 149-A, Re-daçao. trarão em vigor na data de sua j:111bU .. 

• 

.... 



(Seção 11) 30tomb:'o de ., !.i64 
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cação. l'êvCg.1C.1..;,. 3:; 
contrário. ' 

<::n/. e. o s:;:;;u!!lte o p:,oJi:~ü ~'~:O~'';'j.O: I 
·,'=-~O~ :TO DS .D:!:CRSTO LE:::H~L;', 

J!Ll'f c::cão I rnâr:a. é o dE: obter rne_"~:'as e tIc\<-ar 10 niveI cultural des.:;as prof23,wra:;. 

L)o.sCl1SEr,O {m turno (,'.CI, do! 'l'IVO I'f'''- 71, O':: 19-;1 
p~'ol'eto d~ l};;;):~to' [,ef,lStutl·,o \ ~ :l~<l d:F· ::)c.s:',e-', nn· 3 G::: .'e';C:!~.' Para a Uuans.tara. entretanto, o 

if·p 'n9 75, ao lSCIL (/ 'g.n:arlo C!a Câ 
1'.:9 A, dê H)J1, n~ cr:g::;;q I b:', Ce Il}:;·!. - j".1cn Ce Sá. 

! problema pr nc:pal é ó da comtl'i.H;8.0 

I de sala_o Não Jhe tallam ç':"::!es.:ol'as 
nlara dos Dç.:;u~~dGf \n'·' 142.1\,61 
na' Ca,sa' C1e-l'Jg'SlJ:1I- qU2 ·iJw:ntem 
·0 at.o denegr..torio do Tribuno.l d<! 
Centas da U11::10, 'que recusou n'
g,lstrD ae ccilt: ato' de emprestlmo, 
nD \'rUor d9 Crs ,2.5"I>,OGO.OOO,C·~ 
~c.'."iZ2ntos e cllU'.ümta mllhõ2::; d;> 
cl'1.'iuiros), C311:bl:ado entre ,a Uniào 
Federal e o Govêrno do Estadc 
cio Rio Grande d(> Norte, tendo: 

j'}1a;ltém o ato d81::0afórlo d:J' O ~H. pn.r;SinEN'U~: e s~m sa!·:ls de nuhl. Dai I) grande ;,q ... 
Tj'.blauL! Ge L'oJt"a~ lU: Un:riú cnc' ~ ter~:se, na. G'J.aljB.oa~~\: em que O> J e ... 
,cca~Çu - F .. qro tW G'.mtralo a" 1 l'2m n ]13h:vra o El'. S:r..r:'.. ... CI .vlC~l. cur'-';03 que Ih::! vznham a caber, <=3-
el,11J1'e3t!1fW no Valor ae d~ 81. PU!'d, ju.~f CCl a em~~da G:! I c~rrelltes dest,1 181, iejam, na maior 
C S l.{}GU [;O~).OO(},(}O . fum O!l}W' '3:1-3. 8Ut.O:"u I parte, dr.sm'J.do;:; p:U03. a fundação edu .. 
fie {!I 'Ii.-:;f!t1 ()S'l ,'cefebrlldn f'11.!'t'" a {} SR, [',lEM DE S.\.: l C

d
3cion.aJ

t 
que. se ~pe~j'i!l!z.oU na tar~;.a. 

Un,ao [r'e':teral e· o GO!'Ci'1l0 d0 Es- . _ , . c e conoS r!lç~o, e hOJe. po:le_o<-e con~l .. 
t(:10 ac Pernambuco, com ,C~lIr (Para 7/L,t1l1Ca('ao fo;an .!.ol.r -I derar órgão nãQ pràp:iamente de 2d-
SO~;' provenzentes da c~)loc:'Ç"o cU' vhto p310 orador) - Sr_ P,'e.:-:dzilte, m·ni.c::tracão, pJrque é uma Fund.!lçào. 
'"Lelras do 1'esouro". ,) emmàJ que orn ap"c.sento ao Ple- mas órgão Of:C'03( à..., E2t03.do cOm ao 

o C'ong~':Õ~_~_o Nacion"ll Clec et~: 
. Pareceres FQv')rávels (m, 745 e I' 
746, de 1964) d'1S Comi.ssõ~s de 
Constituição e JU8l!ça e de Fi Al't. 1'-' E mantld.o o ato ao l'r bu-

mítio 'i~cOrre da Que con~c _r~'l{\tor, I"sp~c~aliztlção da 'cDn~tru~~iIo de pr~ ... 
~1)!,p~en!:ei no -e'o da Cem s'aO sen- dio.~. 
d,., Dor f'lft :H)~ovada. . ~ Da. pn.le3tra que tive com 0...0; dedl .. 

nanço:s. :EL c~ contas da Onii1o, oenzgatóriO " eOl~t;ldR n'Pl'ovacn r::e!tl G011:3..<>ao C>:ld05 e ef:ciente$ d!retore3 da' Fundu
d~ p~'ojE"h" n.o F'xeCHI~'vO de ,rp'nha ç:i.o' Octávio Nlam~ab?_l"a. ~úl'!fu as. ao 
'l11~OI":l. df'ff't':rlinf:l\-,1. '1 'l~;)re" ,10 de, fórmula de ccnc'Ji::>.ção (!Ue atende uQ 
{'rtlc.o C~ do Projeto vim.o da Câ- . problema, específ:co d·a. Guanabara., 

"::0 regl~,HTI ae coatrato ae c!l1pl'ê.s lmo 
Em di;;cus~áo o p!'oJe~o. (Pau'::a;l. no valut de Cr$ 1.QDO.OO1LOOO,Ü'O \Um 

~iJhão de cruzeu·C'sJ. caletrr'ado ('llt 'e 
1\ Cu __ , 1<""'éde ~ li e o 'Oovêrno do Ef::~ 
tad .... d:! Pe-rIl:1mbuco, em 19 de junho 
de 196~, com r~cursos pr-ovcntentes 

Se nenhum 
d:ir a pa.la na 
(pausa), • 

dos Srs. 1en;l:l.ores pe
dá~la. ei canlO c11cerrada 

_ Em votação o pc'Ojeto. 

Os Ers, SSll!ldG-ns qu~ o apl'QVam 
Queiram pernunecer 'S{;nUH1o::;. (pau 
,alo . 

, E.5tã' ap!·ovc.cto, Irá -à éO~1SSáo ne 
,R.edaçã-o. 

.li:: a s~glilni.e Q projeto aprova~à: 

PROJETO DE DECRETO LEOISLA~ 
TIVQ N(' 75, :coE 1954 

Ul'1l 142 A, de 1ge4, na. origem) 

Mantem o ato ae'negattJr1o .ao 
Tribunal d2 Contas da UniuO, que 
TCCU.o.;OU regi.stro ao contra·to de 
emprest'tmo. no vwor de cr$ ... , 
250.0CU.OOO,OO (auzent.os e G!n~ 
qUénttl mllh(j~.<! de cruzeIros), ce 
letrado entre fi Unido ·Federa.! e 
o Govêrno (lo Estado do fl.:o Gran-. 
de do Norte, 

o COngr2~O Nacicnal decreta: 

Art. 19 :t: mantIdo o at.o do Tribu· 
nal de Contas da Uruao, denega tório 
80 regiStro do contrú1:o de emp:êstimo 
no valor de Cr$ :!50,{}{)Q,OOO,QO (dU
zentos e cmqüenta m.ilhões de cruzel. 
ros). celebrnào entre, a· umão Federal 
e. o Govêrno do E3tndo do Rio Gran
de dG Norte. 

Art. 29 ltste DeCreto. Legislati .... o en~ 
. trarà em vigor na data. de ·ma pu

bl1caçã,o, revogadas as dh,posições em 
contrál'io. 

Discu&~áo. em turno únt~o, .do 
Pl'oJeto de . Oecreto Leg:jslativo 
n9 'l'l, de 1964, ol'igintr!.o da Câ

'mara dos Deputados (nV 139-A.64 
na Casa de origem) que mantêm 
decl~ã.o degenatória do Tribunal 
de contas da União do re-gistro 
(te con~ra,to d.e empl'ést1mO, no 
valor de Cr$ 1.OOO.OOO.QcO,OO (um 
bIlhão de cruzeiros); celebra.do 
entre a. União. Federal ê o Es~ado 
{l'e Pernambuco com recursos pro.. 
venIentes da colo~ação de "Letras 
do Tesouro". tendo: parecer&> FU_ 
vorávels (ns. 713 e 714, de }9>84) 
das Comissões de CUrtStltutção e 
J:USt1ça e de Fina.nças. . 

da colo~ação de "Leotra,s do Te::;curo", 

ArT. 29 .l.l:~te Cect'eJ.O 'f.Jeg1!:'lflt.lVO er!:
t':'atá,. em vigor na duta de Wa PU~)li. 
:::o.Ç[.o •. ·l:cyozadas-. as ái.sD~~içôes em 
:::ontrário. 

. O SR. PRESIDÉSTE: 

<Nc{/ue:ra 'cuz Gam.a) _ E":tá finda 
ao ma"cê!'la' constante (la p:luta, 

Pas.'.a,:.;e à \'otaçàQ ào rec.tuerimen~· 
to n\l 353, tido .l"l: hora do expedien_ 
t·e, de llqéncia especial pua o Pl'C~ 
Jato de Lei da Câ,pH:l.ra nO 130. de 
1964. . 

Tr.l'lra d t 6' do C',n.'ioanf.c o preceito () ar., l· 

n:'f)lcto. t0rna;:e~iam í8enta.<; da c~n~ 
tr:hu'cáC' .. f>st.!J.belecidr em let .t~-..:as 
e<' t\mnrêsa<: inntlsl:,iaill, comerC·9,l.'I. e 
(1,,,::,(~r'lf"C1 ,..lI" flz~,Sp'nl. dlr"t'111'~!lte, 
\\ -·('/.mt,l'i.buic:\.o que lhes, CUID:'Or~a 41' 
ftmda,..ôu; f"::lucpcicnai~,. sem f ['I:: .tn
Cl"3.t'V0:5 e df>.stjnado~ i\ con::;trtlçao ~e 
n!,-!.rr,\", c'~ol:l!es· para o en;'illQ prl-
n'''~'' . '., 

F:l~t~nC:o 1ue cs.:a di:;JJooiçã'o 1;1'0 tn
(,o!lv:miente" por perm:Ur qu~, l\C; fun· 
dMê'irs f'ducf\ciona.l'S, rnqe ex stl~~<;em, 
'l."S~~he5."em dIretamente das emprêSas 
q (,1'l;,~,.i.l)11\ .. fio corrc~pondpYltf' ao SQ

ltl,~'j""_edncacão, sem atldiª,ncla ~em 
r:(\nh~,('l'111f'!lt~ d{\·'S Censelhos F,sc(l-

srm prejud!ear a aue~t~ÍC' no âmbito 
G'os dem$·.i.c;: E3tl;l,CO~, E, tobretudo •. 
at.ra.vés da f6nnulfl: a autoridade do . ., 
COll-:elhoo Estaduab de Educa0:),) ê· 
plp.ne.mente preserV'8"IU. . -

Permit.e~se. pela emenda q"!.I;;o tenhe. 
Q. \lanm de npresent~H', que O~ C0nse
-lhos E'ste,dua.'8 OU cnde ná" ex.!::tl!"etn, 
os GCl\"êrnos do..'l E- t.aG'os deleguem' as 
Funda.ções Educnciona=g exist,f'l1t,es O 
.recebimento e a :rr.ll'cnçf\1J dílquel~ 
parte que cab~ ftrlS F..stados, e Eômen ... 
te f',Sta. do salário-educa.ção. 

Então, havendo uma Fundação bem 
entrc.<mda cOm o Con:;elho, ê?t,.e 'POd& 
delegar à Fund9.p,úo (l receb!mento _ 
a. aplicação tot'l\ 0:1 parcial, d'a re .. 
c~jtf:l que cab~ ?O Fst.~~o. 

dllQ'S de Eà'uc~cão. , . 
Em yo't,a:çâo o req~e:lmento. 01.:(\, lpt('\ oo.-pa pe.1:n1tt·r que tôda 
Os Srf.. Ssnadores que o IIprovaill. !'J ""1'cc:l0~H~EiO fô..~e drenad:1 à3 fun

quell'am permanecer sentados. {Pau d8~ôe~ educar.icnais, f' Os c011:B:~lhos 
sa) .' p.~}acl'(li<i p!"t'rji~m a. c0;np;ofêY'c'.11 qu~ 

E5ta a' or:gmll, i'tste n c")jet'vo e 
estas as razõ~s dll E'!11endrI que npl.'e
<'flnto, Sr. Pre,s:idente. (Muito bem! 
Muito bem! palmas). 

lhp~ 6. f'~nr,..if'cilment", ntrlhl11~' p~la O SR, rRESIUEN'l'E: 
Estâ aprovado. I ",: de D:retr!z~s e B2~,e<; da :F;duca- (Nogueira da Gama) _ ~OJlClto o 
De acôrdo CQm o \'oto do PI~n{lrio, cr,(l . parecer da Coml~si'io de ConRtittüçf\O 

pa!:'fll.~se a IrnccLata ap:ec!açao da ··'r, n n.s,."l8.nte ê.'$3p d:nloma. lei m:lgna e JU?Uç.a, sôote a cou.st;tue:onal:dadtl' 
cio. mat~)ria. do eti.Q~no no Brasil. (\" Fundes ,de do projeto e das enl-endM. Dou'o pa-

,. . n. I f>m!n ... Dr-imnrlo e 5ecnTldáT~r) 'ão ,d~- lavro.. ,para, ê3~e fim. ao eminente Re-
D!.scu s~.(), ~m turno ~DlC~, 13g f .. 'hl1;do~ p<>lo::;' ComE'lhos F"'dera'''' e lator, ~en!1.drr Enrico Rezende, . 

Projeto de Le,l. da Câm~~ra n, _ ~t:lr?"Il~." c'le Ed11c("riio Ora. pele 
(n9 2~ 172-~-(j4. r.~ ca_3'?5 o! __ r,r:')r d0 Art. 6. d'o Projeto, tnrnava- O SR, EyRICO REZEXOI:: 
gcm) c;,ue m,5tlh~l o J3lar. ::-ea~ "" o""dvel fl1\hh'atr ft(}3 Con"e1hO' d~ (Para. em.lti! parecer _ Sem revIsão 
C~ç.â'GA - em regune c \U'aen~:,Q, P'~n~~ ... n0' a In(;er~nr-:a n:'l dist.ribui- do orador) _ Sr. Presidente, a emen
no, termos do nrL 326, ,b, J J. r.!in r'le umq p~rte suh~t"ncta! do da. de autor;03 do ilustre Senador l\.f{'J,h 

. giment? Tn~erno. em3'3vldrteu ;1l6.f f,'\prl' ... E.siar:lual de Eduooção. de Sá cu:da, como arás constour.Ôa 
Requerlmen 4) n'" ;), ' , t t - . t zi ~_ . .L 
aprüvado na preEente ses::ão, ten- {)ai ~ "'1l'P"'e~:50 c-ue "üropl1",. llt'e\ta sua sus ,en. flçaO, de In rodu r-se J.un 
do Pareceres (us. 934 e 935,' de n"l,'l CÜ"l1i.<;-ãr dE' Prújet{l~ do Exe- d'l~positivo no projet.<' a fim de QUe' o~ 
1964) _ da Com1ssão de projetOs rlltlvo F'nt.retanto, 81' P:e.~!dE'nte, Conselhos E~tadiHl,ls de Educa(!ão, oã. 
do Executivo, favorável, com as ct'~po',; do fato ter o:orr'ih, fll~ prO- onde êstes não exist'rem, OS' Gov-ewd;s 
emendas que . eferece, nS.,l a '!l1rad p t.ive longo entendim_~nto co;n dos Estados, pos~am delegar o nte'-
3-CPE' da. COmlSSã3' de Ft- (/(';:: nObrf\<: DiretorE's da Fllndacno bimento e a apl'caçãe total ou pardi41 
nanea,~ 'favorável ao P1.'ojeto e, à~ Ohí.vir. l\;fangebeira, d<) Estado da dos recnrpos. a FlInrlações educo.~fo-
emcl1d~s.. Gll"'nab-ar3. na),<; sem fins lucra..tivoo, , .! 

Como é sabid:l. esta Fundocão 9.ue Há, pela nOSSa si:'t.emáticR legaI • 
A Cr-m:ssão de Projetos do Exe- tomO!1 t) nome do noSSO' lnc:oueclvel um~ conexão e uma vincu!::tçiío entre 

cutivo e a.Comis::ão de Finanças, ofe~ p,('mn!ln1::H,lro de traoolho, Senadm {\ Uniã.o - ·na hipótese representada. 
receram parecer favorável ao projet.o Otávjn M~l1g'o.beira, estti reaI:zrlld'o, pelo Conselho Federal 'de EOIl(~.çfi.o ....::_~ 
e à" em'~ndas de 1 a 3, lidas na -ses- nBol1f>l" Estado, obra, adm:l'ável de e 03 &.tados, .no CMO representadC3 
sãe- extraordinária de ,?ntrm. cr'n'"tt'uC;~.(\ de 1)l'édioõ- f's~,ol{\re~, R";(\l- p~lns respectivcs Con""elhos Estadua!3. 

H.i .~ôbre a !_esa emen4a .que vai menh\ o Estado da Guan~b8r3 tem Vi.c::a; assim a meenda tão~sôments 
ser lida pelO 8r, }9. se-cretárlO. ,:ondi~ões neculillres muito diversa." criar condiçõe.<; e oportunidades pare. 

rI:].<; de todo~ 0$ demaJs E~t[!d'o~ do Que os E~tados, diretamente ou por 
Bra<:i1. cm m~b~ria de ensino nr;mâ- int.ennMio daQuele" ó"'gã.cs c~legiado3, 
rio. E' um Estado _ C doad€'o nfio 114.. pD'~sam prMtig-iar f'nanceiramente M 
1"Ironr!!lmente, int-erlQf no' E'tado da Fllndaçõe" em obst>quio' do custeio do 

E'·lida a segulnte 
EMENDA N' 4 

Ao Prnjef-o de Lei da Câmara nú- Gl1Annb'ara A zona rur!\} f. nequem~ Ensin('l Primário. ou da construçJ.o de 
mero 139, que institui o salário-cdu- <> tJ'io piÓXÚl.1a. do-centro urb:mo, que prédios ecolares, 
cação. ~ajs se deve cha.má-la de zona subul'- No aue respeita {lO âmbito da cCm-

Acrescente-.se onde ccnvier, o se. bana. petêncla. d:t Com:ssão de Constlt.uíção 
. ~ãn faltam, {l, Guanabara, p,:"ofes- e Justiça, fi, proposição sub--:idiá.ri9 em. 

guinte a.rtIgo: soras d'e muito boa oo.tegor'O-. não s6 nada se atl'Ha com o instituto da ju .. 
Art, ., - Os Conselh?s E3}a~uais porem! d'sn5e de esco1M normnlc dEI ridic\da,de ou da. crmstitucioo3.lidade. 

,Em discussão o projeto. 

de Educação. ou onde nao ex.~tlre4m. nfvoPl e,-::cenciona.! como, porque. p~rJ A.c:: dem~is.. emendas estão nas mes· 
Cs govêrnos dos E.'ltadOS, poderao ue a Gual1abar", a,OOrre 1!l'\\lld~ número ,~?s ~ondlç~es e, por vl~ de crnsc'" 
legru.· o recebimento e a. aplicação to.. d." .pnfessoras pr'már,ia..s de to10 C' I a~<=.:n.c;a. _no~so p?recer e favorá .. 'C'l. 

(pausO), tal ou parcial da contribuição de que Bl'O.<it, . (MUlto bem!) 
trata. a letra a) do art, 4~ desta lei, . Assim, ac;uele m.tndo não sO-:l'e. o O SR. PRESIDEl'\TE: 

.Não havendo que peça a palavra, 
d&ala.ro encenada a. dicussão, Em vo
taçlW, 

Os Sr3, Senadores que o aprovam 
4UeLram permanecer sentad'os. (Pau

(Noguei~a da Gama) __ SOlicito o 
t;.:;trecer da Comissão de Prüjetoo. dQ 
Exe.cut!vo. 

Tem a palavra o seu Relat.o!'. o n"'"' 
hre Senador João Agr'pjno. 

,a) • 

a fundações educacionais que, sem que, e, meu juÍzo,_ é o problema 1ltl
fins lucrativoo, com sede nos respec- mero um do ensino primário no Br;l.
tivas EStados, tenham por objetivo .o s'l: o uro11lema. do profeg.~orado. 
custeio do 'nslno primário ou e. conS- Nt'3 Est.ados _ e V. lJxas .. cnnhe
truçAo de préc"jos escolare.~ a serem cem o problema t.ão bem Quanto eu 
doa.dog e incorporados à rede eoSta· _ o ensino munic!'Pt.\l t! <'~ parl'!'ã-o 
dual ou municipal da. instruçã<! pú- tn1!ito balxf\ dpv'do à fa.lta de prore!:~ O SR. JOAO AGRIPINO' . blIcl primária, ou e. realizaç,..ao de !:()rl'l:<:; ha-bilitnc?s, 

Ir. \. conilisã.o de 'lohras de conservação ~ reparaçu() do.,> Por.to!l,nt.o.' o prob1ern,1 ul't'dp~IO do.;: (Para emitir parecer - SetJl revfsllO 
mesmos prédioo. l Estudes, em mat-§rl-a de inst.rúção pri~ I do ora-dor) Sr, PreSidente, o' ilus-

"" 
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tre sena-dor Mem de Sá., R~!ator do:' c,utCl". e-...sttl a C..,m~M oom',mc·do. dJ r ~~~4 (nÇl, 2: 15p-B-64). <i~ j~i~!atil'á do 1 Me~lo Braga. 
Projeto nll 139 ti" 1964 oriundo de I sua Oi)ortun.de.de. I ..-;,,,'. pre.:;,,~ea"2 da. Hepl..!r.>!~c-a, qu.: I Re!1~.Lo Sllv1\.. 
Me.nsagem do pOd~r Exe~utlYD.e quel ~eEéJ.e sentid') é o pareoer da co~ tr:a~SfQ!'ma ~ ESc~l~ PaujiSt~ ?e Me ! Gui~O t'.'l;:H:-d:ll. 
lnstitui o s.alãr.o~cducaçaQ ofereceu m..s.'5ã~) de Educação e. Culturt::. favo. dlcl?a em c;:,tJ,be.cc:manLo f:;o.e.do .d~ I DaTllel K:;.~ger. 
emenda com que procuro d~CjPl;n(\r a. râvel à. emenda. ( Multo bem.) I e~ll() ~U'pel·!':.l:, de n7ture.~a ~ a~~ar-,' ~1:C!1l de Sá (:18). 
vida flnanceir<!, das Funde.~oes Ed1fca;- O SIt. PRESIDENTE:. qu.cn., elda Oddas prov.déncla~, L~ldo j O Sn.. piU;[..,InE:\""fF.; 
cionais çue eXIStam ou p~.sam :xrst1r. 1:' • • i Pareceres (us, 931 e ~:~2. de 1G(4) I .' , 
nos diversos Esta.dos ~ Fedel-.açao: q (Noq:telra da ,!ama) - ... ~l"c!to Q. _ da Comissão de Prflit:los do E'xe- (ÃoqttClra da (--l.7:n(f!. 

projeto trouxe d1.sposltivo que atl'lbm pa~ecel' da Comrs.;ão d.e Fmam;as, I culivo favo~áYel cem a.3 emeúclu.'; I A l1st,a. de prc~~nça <lema n com .. 
às Fundarões Educacionejs o poner de para. o que dou a palavra ao nollrc que oferece '(nl' i a 4, _ CPE)' e I pareciruento de 38· f;~~. Sf'WHjOI'es. 
Tece)j~r ~ ~ta. dtts ~mpl'ês3_S que. pela Senad'(t' Eurico Rezende.. \ _:j de Finanças, fe.\-"orâ"c.l,·· Havendo .nú=nerQ .egal, t,lcclJro aber-
Comtltmçao, ficarUl.-tn obrigadas a O SR EURICO REZENDE: ta. a Se.3,SRo. 
Dl~nter escolas. . ' 3 Vai ser lida 3\.a. 

Entendeu (j n09re Senador ~~t::m de (Sem revisão do .or~dor) - .SCnhorj Discus_ão, em turno úntco, do Pro~ 
Sá que o dLsposl.tIVO era prejud:cl.c.l dO PreSidente, a ComUi.sa.o de E al<l-l1ça.s 1 jeto de Lei da Câmara uI' 140, de 1%4. 
ensino, à. organ~zdção do enslno·e ao aprova, a emenda do emln;nte Sel1a~ de iUlciativa do Sr. tl"'~idel1le tia 
('bJetivo do. ensino, t.! propõ.s fi. sU'prCS~ dor Mem de Sá, por.que nao. alter~ a Rep:íàlica (n\l 2.06!'-B 64 na Cãma-, 
.fão,. proposição no seu a.spe~to ftnanceuo, ra), que incorpO-1'a à univerlStdadel 

o 31', 2Q Sf'crc:árh> procede 1 
le-itma da aot.n àa S~:'São ant.erior, 

que é aprovada~ .sem debates. 
O SI.. l~ S2c·'etário lê o se .. 

gtLnt.e: Na. oportunldade atual, procura S. de vez. que, na confCormldede da." ~on- do Paraná o Instltut<l de Blolugln e 
Ex.a. dar uma fórmula que ate?da a· siderações expendiw na oportu~ld~~ PesquIsas Tecnológicas do Estado do EXPEIlIESTE 
re:vindica9õe8~estaduals no sentido dn. de em que deu pa.recer.na Co~ao Paraná e dã outras providências, ten .. 1 ' 
de.scentl'~llzac.Io do ensinO. 1: que há de COnstituição e JustIça. li lnl~~a .. do Pareceres favf")ráveis. SOb 1Z{)S 94"7 Avt~o do Sr. Mmlstro das 'Relaç~~9 
Do Estado da Guanabare, e ,em outros tiva do eminente senador fan'oupllha e 94a. de l1J61. d?,:; Co 'i.!.<:õe.::.. I ExtertorC8, de ag!'"ndecimento de- 00-.-.__ 
Estados, Fundações Educs.clonais que foi a de p.re:3t.igiar os EstadO.'!, OS go" de Projetos do Exccutho e I ml!nic:a.ções referento:: n promülgn. .. 
~e destinam ora à· construção de pré· vernOS estnduais, ru. conselhos e,$ta~ - de Finanças, çáo de DecrNo.~ Le-s\"'>lat.\vo. (jue apro-

. dias eeçoleres ora no Cllst~üo do ensi- duais de Educação, permitindo a erre- vam atos i!1t~ma(·l()n3J.'j: 
no Drímnrio e à construçáo de lJréàios nagcm dos reclUsos ciecorrentes do sa~ 4 
csoolares. E nesta funçãO Ou comple- lário~educa.ção parl\ as fundaçõe..s edu- Di euSSão em turno único do pa.. Aviso n'! DA1 - Dclnt - nEGa 
tam a atrlvuJçã.o da EstadO, ou ver- cac:onrus desde que d.,st5tula'"'8s de recer da c~miSsão de Relac6es ~te- - 41 - 5~2.q (84), de .1'1 de agÕBto~ 
(ls.tieiramcnte sub.3tituet;l. por delega- qUalc~uer'fim lucrativo. _ r riore.:; sôbre a Mensager.. n9 t(){J (nú.- I c,o;n r~fere!lcl3. :l~. Decreto Legisla. 
~ do Est~'do, a ~unçaq de direç.ão, Em con.'õeqüência, êste órg~o ~ecnlco mero de origem 327). pela qual o SE-I· tho .. n 2~. ~~ 195." o 
,tl.Q!l11nistraça.o e onentaçd{) do ensm~1 de. Casa. dá. inteira. aprovaçao a pro- nhor president.e da República subme~ Av~SO n'l) 1...~J _. D~ B -:- ,OPC -
prnnár10. pO;·>ição subsidiãrln.. (Muito bem.) te ao senado a escolha do Diplomata I DOA - 4_ - 6G?IH (00). (le 17 de 

. ".r'II· T Ile Rlb' " ! -. agõsto com refPrene a Decl'et-o LegLo;-Em verdade, Sr. pres:dente, sabe~ 109Ft PR.ESID~'TE: l"Ü on .e s . eIro p~.la,!l l.1nçao latI. 'I' 14 à 6'. . 
mos das dificuldades que o Estado .. . . ,d~ Emb~I.x~dor Extrt1t.lrdmarlO e rle .. I .\0 n e 19 'f, 

tem em térmos de cont:moo.ção ou de Úv~guelra ~a .Gama) - .A com.s~ n~potenclarl~ ~o, Bl"8EJJ jun~o lIO 00-1 Aviso Dt\f _ IJTC _ 45 - 671.82 
concorrência. públ:ca para a oonstru~ ~ão Cle constItuição e ~usl1.G.a mOllí- Vd110 da R-pub~iea da Ch,na, I (O~). de 26 de a:Jô:-:tú. com J'eferên .. 
ç1io de prédio.:" de ·um medo geral. E t~tou~se pela eOn.stltuClona-lldu~e~_d? t; I cía. do Decreto I~eghla-tíro n? 23, de 
$<'!.bemo.<; [l,ue as autarquias ou funcra~ projeto e das etnend~. A1> com:s:o~:, '" ~ . 1964. 
côes têm mult<o melhores condições de de P!'"ojetos do Execut~vo, de Educa~ao DIscU;:.'5ao. ~h1_ turno únlco, do pa Aviso DAI _ D01\ _ 46 - 692.52 
éonstnlção. em têrmos econômicos. do e Cultur.a A e de Finanças, on~lQ'a.s recer d~. comlS..õao de Econo.'l1ía s.ôbre I ({lO) de- 21 de 3gôstO. com referên
que as organizações puramente esto.- também sobre as .emendas, em.tlram !l' Men .. agcm nl' 187 (n9 ~e orIgem cia ao Oecreto L~ªislativo n" 25. de 
ta!'" • pareceres f(worávelS. 320), p~la qua.] o Sr. Pre.'iJdente da 11964 . 

~. Está a m::l.téria rm cond:çóe!; de .c:er Repúbijca .submete no Ser '( a ee- . .. 
A emenda do Senador Mem de Sá 311bnlct~da à votação. co~a do SI'. Gratuliano da costa.l Oficies da. CQ:1f;::dernçúo Nacional 

deu ao Conselho Estadual, que é au.. Em vots.ção c projeto, ~em prejuízo BrIto para. a· ~unçào .de membro Jo da Jndústr~fi: de 2·5 de agô:~to, oon .. 
tc·ridade maior nos Estn.dos no siste ... d3S emendas. Oons~lh? AdmIUl$tratlvo da Defesa tendo ob<;('r\'ac~'~, f' ~u~e.stõe,<: sObre 
ma educacional prevista na Lei <Te Di.. Os Senhores Senadores que () apro~ Econom!ca <CADE). prop(},.<;iI;:ôe~ {"!TI rurso no Senado: 
retrizes e Bares. Q pOder de delegar vam queiram pe·rm>:m-ecer sentados, O SR. PR,ESIDENTE (NOgueira da Of. 3.6ü5 _ -s.6brr f) P:,oieto de Lei 
às Fundações, se enlinder convenien- (Paus~.) G-ama) Est.á. encerrada a set..são. da Câmara u'? 78 .• c.e 1 lg64: • 
te. O receblmento da cota que. cabe Est.a aprovado. N? 3.606 _ s:'l!)rr :'J Projeto de LeI 
no Estado, total ou parcialment.e; tan.. Em vctuç5.o a3 emendas ·em con~ (Levama.-se a sesJCD à~ 17 ho da Câmar.9 oI? 8i. !lI" }!.lB~. (C 
t·o quanto queira delegar. E"a fórmu .. junto. ras e 30 minutos). Of;cio nq 2.12G· dt' 'm dI'> n2"ôsto, do 
la que o Senador Mem de Sá encon.. OS,Senl.10reJ Senadores que as apro... Sr. Primeiro Sf'crrl{l'"'jn rll-l Câmara 
trou, a-o meu \'er ~à<iiamente. para \'am quelro.m permanecel' sentados. do.<; Deplltado~ _ Encaminha à eon-
p~rmitir o deslocamentc d'a COlitribul- (Paus~.) ATA DA 147ª SESSÃO, EM 3 side"""o do Sen,do o p"ojeto de 
,çAp " Que faz luz o Estado, para a E"rao aprovíldas. '. • DE SETEMBRO DE í964 Decreto [,egj'!ntivo n' 1Hl, de 1959, 
Fund.a.ção (fue exerce ume. atividade, ,O prt-jeto Irá a ComJssao de Reds- naquela Ca,sn Qlll" r>n~OV"'l Conven-

1igamos. por delegação também do ç:.o (Pausa.) (Exfraordina'r'a) - d - 1 l' 'f 
, spada. Ent.ão, o E,<;t.adQ pode atrihuír pa.<:sa-se à votação jo Requelimento r çoe.!3 o!lt'a 9 ();.""8."!- ( .... 1J"nlIJ el um or~ 

• Ftmdacão o recebimento tot';1) da nQ 35.1, de 1964. lido no expediente da PRr:S.IDf:.~CIA DO SR, NOGUE[RA m~ ~bre Jett(l<: 04", ~'''mb o notn~ nro-
Co..'1trHruicão <'u oa.rcioRl. se 9 Fund'a- ses-são de Qoje, pelo qual o ilustre DA GAt'tfA D1~sori~.s e chcQu~s e respectivos 
çã9 n!lo tem um âmbito mais amplo Senadol' Bezerra Neto requer prorro~ Protoco.o~. 
'F~ fllr·sdif'ão ou d, ot:vidodes. gnção, por .m~is três m

l 
eses, dOtltPrlda- nc~m~s~ ~I?;~~te~ ~ ~~~~~ 

.. A emenda do Senador Mem de S.'á. zo da Coml$.<;;ao Espec al, cons li a 
no meu ver, di::clpUna () assunto ven..: pata e.<;tudo do projeto que dispõe SenadOl'es: 
tll~do no pro.iew óriun<10 da Câmara ~ôbre e. pn1'tlclpaçá{) do trabalhado!· Adalberto Sena 
"tem mai." perfeição com mUito maio- nos lucras das 3mprêsas . Vivaldo Lima, 
tej pos<'lb'Tlcfades de pf c!ência total Em votação o requerim.ento rpmJSa) 

d O:; Srs. Senadores que o aprovam Edmundo Levi. 
de unida e e hMmon!(l dI-' Rtivid::ldes, queiram permanecer 3entados. (Pau Desil'l: LTua1o.ny. 
:(fé· orlent.acão e de superv!.';ão do Es- sal Está aprovado. Martins Júnior. 
tado com as Funrlacõ?.,. edu~acionais. Pedro ca.rneiro. 

Por Isso. Sr. Pre..o:;'dente. o parecer O SR. PRESIDENTE: Lob- d S'l . 
cl'a' Comitsão de PrOjptús do Executivo, Eug""e',ruo aBarlr~:l,ra. (Nogueira da Gama) _ Esgotada ...., 
de. que <;C-u Prl"$idente. f:. favorável à a matexia da Ordem do Dia. ' Vlct01'jno Frf'jre. 
emenda, opinando peja. Sua aprOya- Não há oradores inscritos (pausa) Joaquim Parente. 
tão. (l'rIuito bem. ) • Antes de encerrar a presente se,s- Sigefredo Pacheco. 

O SR. PRESIDENTE: são convoco os Srs. Senadores para Menezes Pimentel. 
uma. outra, extrMrdinãrla, hoje, às Willlon Gonçalves. (Noqueira da Gama) _ Tem a pa~ 

lavra o nobre Senador Menezes Pi~ 
mentel. Presldf'nte' da Comi~.'!ã{) de 
Fd'lcacão para deo;;io,n''lr "elat<lr. 

O SR, MENEZES I'ntF.NTEL: 

Sr. PrNidente, des'gno 
nador Walfrf>do '1urgeJ. 

O SR, PRESIDENTE, 

o nobre Se-

Tem a palavra n nebre Senador 
WaIfr(>do Gurgel. par~ emitir parecer 
em nome da Comi~são de Eduoação e 
Cultura. 

O SR. WALFREDO GURGEL: 

(Sem revisão do orador, _ Senhor 
presidente. em nomp dõ Comis"ão de 
Educa~ão fi' ~lTltl1"a n"-'!l)if""~to-me fa
vorRveJmptltp ?lo pm~"',.-l" qm·p-~f>nf-;lda. 

P~las MtI_o:;id'eracõe.o:; fp-it.~.~ nelo seu 

21 hOras e SD minutos, com a seguinte José Bezerra, 

ORDEM DO DU 

I 
DiscussãO, em turno único, do' pro

jeto de Lei da Câme.ra nq 137, de 
196-4 (n" 2.173 B-64) , de ·iniclativa 
do Sr. presidente da Rept1blica. 'Que 
autoriza a abertura ao Minis-tério da 
Justiça e NegÓCioS Interiores, do cré
dit-o especJal de Cr$ 25.000.000,00 
Ivínte e cinco milhões de cruzeiros), 
para o fim que especifica, tendo 

Parecer favorável. sob 11.0 930, de 
1964, da Comissão de Finanças. 

2 

Dis~u-~ão, €12" tUrno único. do Pl'Ow 
jeto de Lei da Câmara n9 138. de 

Cortez Pereira. 
Walfredo Gurgel 
Gonçalves de Abranteolf. 
JOão Agripino. 
Barros carvalho 
Silv~stre Périç)es'. 
HerlbaldQ Vieira. 
José Leite. 
Jasaphat MarinhO. 
JeffersQn dr Aguiar. 
Eurico Rezende. 
Raul Giuberti. 
Aarão Stein1:>ruch. 
AfoIlEo Arinos. 
Auréll(1 V!anna 
N"OgueiT"fI nl'l Gama. 
Arrnrmrl/ <:i'orn. 
José El'",,· 
Bezerra Neto. 

PARFC!"RtS 
PARECERES RI: 950 E 951 

DF. 19M 

• N.9 950. DE J96'1 

Da Corrl~s,<;áa de Cr}fu;littÚCáo e 
Justtca sõbre (' pro1etn (te Lei 
n,Q 104, de 19tH (n 4- 3.tQ_Bw50, na 
Câmara) ou-". C:011ccdp' 1)ensão es~ 
pectat de CrS 3. OO·~.(}r mensats a 
Marta Nuzare 8nl1Hl Ferreira, 
viuva de .]nsi' Alve.~ F'p.Treirll, ma_ 
rinheiro fi" c

'
a.<'<'c "?" rio MinisM

rio rba Fazenda talpcidO em 22 
de iulllO de 1942. 

Relator: Sr, Bez!'rra Neto. 

o -presente projetn tir lei foi en
viado ao Con~r~s~() Nacinnal por men
sagem do Poder Bxecutlvc de 14 de 
fulho de 1958, COm exposloão em ane
xo, do SenhDr M!nJstrn ris Fazenda. 
A pensão é proDOJ:t9 JJ fllV/1T' de Maria. 
Nazaré Souza Ft"l'l"efra VhlVA de José 
Alves Ferreira_ marinheiro da classe 
t/3" do Mlnlst~rio d'" Fazenda. fale':' 
cido em 22 de 1ulho de W42. FoI pro..
posta 'em lef er;uE"cial tlorQue enten. 
dia o Utular nrononpnte na sua. melT .. 
~a.'!'em an Executivo. nn.r, !ier pOss!vel 
a APlicar!"ln (Ia Tpf n Q 1 711 de 28 de . 
outubl'() rTp 1QJi? multo 1"ln~t.erlor no 
cvt"nt.(1 'Para [I pnn('g p nn~· têrm~ 
do~ cáJclJloç " ... grJI"c ("! máximo d~ 
:pensão seriam Cr$ 3.210,60, sendo &do ... 
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tada a prc....~e. para a pensão especial e eu .............. ; .. <', p'-'eSi'.lente do 
de c~ 3.OCO,OO. Senr.do Federal p:-omulgo O segJltnt.e 

A Câmara dos D~l'tttados que re .. 
teve por muito tempo (I proces.so, 
aprovou g proposição do Execut,ivo, 
'Visto, de acôl'do cem b, A.tQ. lnstitu
~~i-onal, não S8r pos3Ível·irllibir mt\.jo
raçãO, Sàmente o Exeeutl:vQ poste. 
l'ionnent(', p!Jcte,rá promoveI' a atua· 
Jizacão, }lO',S ru1.o é justo, s'enãQ ri
dícul~, cO:lcf'der-se i!m lei pensão 
mensal de Cr$ 3.,000,00. 

. DEORETO LEGUit.NI1VO 

N9 ••• -.. ,19::t 
Mantem o o;to <1.0 TTtõunu,r li'" 

Cont.as da Uná10 cteneoatóno de 
,'egistro ao contrato celebradO 
e,"ntre o 'Minlstêrio da Agr<cultura 
e Pe4ro Machado de Mm;Pis e 
Ifua mulher. 

A CO!ni,:~ão de C:Jnstitulc";o e Jus... O Congre~o N"acional decre-ta.: 
tiça op'na 0<>"<) constituclonalidade do. Art. 111 E' 'mantido o 'o.to ao Tl'lbu' 
Pl:es.entc Pl'vj~~O de leL nal de Contas da -União,! dE'lleg[üúrl-o 

Sala dr''' C0ml$sê;~s em. 21 de agôs~ t Cle regIstro ao contrato ce!ebradQ em
t(} de 1~6} _ AfonsD A.nno~ Presi .. 27 de julho de '1954. ~ntre " MlO.isté
dente. - RO:-ze1"l'a Neto, Relato!'. _ rio d~. Agricultura e pedro' Macbado 
Argem}r9 tl~ Fl1i,queiredo _:~ lVtlscm! de Morais e sua mU1tler. Mar~ ete 
Gonc~ll:t:<; .. Furie':) Rl"t"nde _I Lourdes Pinheiro Mü-cl1ado, para fi.. 
AlayslO' de Cart'clho. nancl<"a,rnento d~ cb:-as fie itrigaçao 

N:) 1 ln.t!,i " I das terr-:ls do iJnóvel denomfnndo 
.' 95, l?E,;:otn. ' ! '·,Batj~~t.a''', de p::opriedade dQS ~egun' 

Da. Comigsã" de FtnanGQs. sdore dos c3ntratant'E'Z, ~itua.:1as à rr .. 2.'rgem 
o projeto de T,ei da Cá7[Wra nú- esquel'da do rio Ig9.ms.sU, Munic!plo. 
mero 104 de 1964, de Pal'naib-a, Plaul. 

·ts.rt. 20 itste d~c;:eto legb:hl.UVo eu ... 
trerá em vigor na d.z:::a de sua pu.. 
blicação, revogad.:\S as diSpc$!çóe" em 
contrario., 

. 
Pareceres r.s. 953 e 954, 

de '1964 

Relator: 81'. p,::.3soa de ~Jeiroz. 

P~10 nresente pl'ojeto (art. 1.9"). é 
c~ncedida a !>.1aria de Nazaré SouZa 
Ferreira., vlúva de José Alves Fer
reira ms.rinhe'ro. da' classe "36" q.,o 
M~nistéri(' d9. Fa7<;mda, falecido, em 22 
de julho de 1042 :1 pensão e~pecial de 
Cr$ 3.Cfr:\,OO m:ensa!s. 

A c.es'Ç-~:;:'? co.rre~á (art. 2.\') fi. conta Da C01/t'ZS$ão de Justi<r.a, sóOr~ 
dI} dotacã"'l orcamentária' do M' .... is- O" Projeto de DecTeto LegiSlativo 

U' nQ 4-1. de '196» (nO Z A· 63' - na 
tério da Fazen.da destinada, ao pa- Ci!maral. qUe aprova o contratv 
gamento ctm, p~m;ion'stas na Un\ão. fi7'maflo entre, li D~visão de Obra3" 

Ir, A pr::po;::ir,§.() é de iniciativa. do 
Poder RxeclTtivo e está C"1:"7ente-nte:'" ,do DepuTtamento de A.ãm'ntstra~ 

çdo rLp Mmi,;teTio da A.~<;uttura e. 
mente iu~tif'c~da pelf1 Minfstro da a )trma Atlas do Bras:l ln.(t.ú~tria 
Fazenda 1'\'1 Expw'cão .de Motivos e coméni-o S. A.. 
que aco.'U'P::utha a msnsagr>m presid~_ , 
daI envis..c!a ao Con'5re~s(). 'Relator:' Sr. Jefferton de Aguiar. 

~n. A p?nsfio, ao teinpo em que O T:ibuna.1. de. Contas da Unlao n(l .. 
fOi prapmta (1958), era r~z('áv~J, mas,)' gOll teg:'~tro a. contrato celeb~o eu· 
hoje, ~ ineg~ve1m~nte, 1I\.1;,Jrla. en- tre' o Min!stérl0 ;do. Agricultura e 'a 
~eta? .. Q, ex ~l do à1sposto. no Ato Jns· (irqta ALla:s do BrasI} IndüstrLa e Co. 
tltuclOnal, PStamo,~ impedIdos dt!, pro- mél'cia S. A. pata fo.rn2ctme-nto e 
por a p1evacão de, mesma, pOIS pão I instalaç. ã a de e .. q. uipamento f.rigOrif!co 
podemcs :1ore~entat' emendas que au· do Entreposto de pe!ice., em Salvador, 
mentem li. despef3, E~tadQ <la Bah1.-a.. . 

IV. Ante o expcsto op.inàmos pela t O regiStro toi dtnrgc.do por !mpw-
aprovação do prOji'to: pl'~ed&:le (!e clllFo!:!ficação da de~'j.pesa, 

roA sessão 'Pl~nf","a t('a117a,da t>U) '13 
Sala õr.s Com~5sõ~s, f'rn 2 de setem- de dezembro de 1958, negando-~-e are. 

bro 1964. - DCtmel Krzeger. presi- (,."'JntiqE'raçã!i pielte-ada, na, sN..';:ào de 
dent~. -, pessQa, de QU21roz, Relator. 24 de feverelro ao anf) ss.gumU!, Cillll 

~ ctormo Pl'e~re - lI.!em de Sá _ a conflrrr:.aç~o <1a. c',:c~:ó'ão pU!" seu,s 
As~re;lO Vwnna - Eurico Rezend.e - r fllnda.UH:-n:OS. ' 

tgr fredo p!1checn ...c;.. TlT1 1"on G~m.. ' ' 
çalues - B3:t'Tra 'Neto. \ O Tr:buTI<:'l.l remeteu (} pro..::esso aa-

mln.st! ativo à cous.de:'ars.o do Con~ 
-- gre~o Naclc,u"l, C'JIn ~und3.mento uO 

PareGer . n~ 952 da 19"4 art. 77. paràgrefo 1" d. Cons\itulção 
.., O, Federal, 

, :~~açãO t~n'al do projero de ti O e,ontrat() tem o 'ialor de- Cr$ •.. 
f1i~ i~~' ~eglSla,t.1iO n9 213', de 19'i54 L650, ()OO,OO, esta<hdo o rna-ter!CI.} rela· 

,'a • de 1%3, 'ttD- Casa ae l cio:nado 'e o custo da. mão d-e obre 
01 gem) • • . devidamente indica<io. ". 

Relator,: ~r. Walfredo Gurg-el ' 
.A CJmlS$aO aprei5enta. a ~redação fi 

l1a1· <ia Projett> de Decreto Legislau: 
vo n9 28-, de 1954 (nO 107 A, de- 1963, 
J1S; Casa de Orlgem) que 'ura-11tém de. 
eisão denegatória elo Tribunal <te 
Contas da. União de registro a coa 
tr!tto entre o ~inistério ds. Agricul' 
tut'$ e Pedro Machado de Morais &. 
sua. mulher. 

Sala das Se.ssõ~ em 3 ~ setemhIO 
d~ 196.4. - A,nt,ônSo CWl08-. Presif:ten. 
ta, _ Walfre.ao Gurgel

l 
Relator. -! 

Sehastfão !1,rcher, 
. ANEXO AO PARECER N_' 9tl2, 

DE 1964 

Redação ti1UJ.I ~ QrOjeto cte 
J)(Jcre,t~ L8g:ltlrJ.t:VO 1W' 28, de 
l~ (n9 101 A~ de 1953, ?ta. ca:tn. 
d.e Ortgem). . 

l~aço ~aber que CI Congresso Raclo. 
nal aprovou, 1100 têrmoSo do a:rt. 77, 
parágl'afo 111 da Const1tuição FedereI 

O Ministério refUtou a. aLegada 1m~ 
proprie,.d,ade na classlttC{!ção' da des.. 

,pCSBl, em ofício, que se encout.t.-a M 
fls. 21 do proee= ti!. n. 18.728. de 
31 de dezembro de 1938), 1ncluinClo a 
despe.:.a no plano de e.s.'listência social 
aos'percadores do ,norde,s,te <.10 - De
partamento Nacional de Pro<tuçãO 
Animal. - verba.. 3'.0,00 - D'W?nvol
vimento Eoonômlco e S<octa-l - SUb_ 
to da Produção - n. ~17). 

Reconhecendo ter recebidQ o ri!,cur .. 
so no prazo legal, a l' n, F. F., no 
entanto, opinOU f)eIa ma.nutençi1o da 
decisão. denega.t6rkl." inVQcando argu_. 
consignação 3.1.03 _ Desenvolvim-en· 
menta nOvo: em se trotando de nôv.o
exercício. correr a des~n.,a. à conta <ia 
dotaçãO' ol'çamentárla vlg'ffite e não 
fl?als pela dotl.ção de lSfi.3, (fLs" 22, 
meto 2, de 24 de janeiro dé 1963). 

A ao,missão de F'..:;caliza.çáo F",ttan~ 
ceir81 e Tomada de Contas elabOrou e 
a.provol.'L projeto de de.:'!reto legLs!G.t\_ 
vo; aprovando o cOtntrat9 (projet-o nü
mero 2, d,e 24 d.e jane1:r o. de IS:(3). 

A Càmal'a dos lk~,lntados aprowu () 
projeto em se:::são l'f"ai.izadoa CID 11 a.,e 
junho dêste n:no-. \T,~iO ao S~na<1o Qm 
1° dêste mfís., tendc~ sido dlstribu1cto 
nesta Comissão no dlQ. 6. O dep'ltado 
ArUónio C31'loo, hoje Senador, fot O 
relatOr da ,mat~rkl. na Coml~são <te 
Flscalizaçào Fino!\Uc.ej'& e ~rom!-"llàe àe 
Contas, tendo. S. Ex" aduzido Os ~, 
guintes argumentO,li> em prol da (ecus.l 
cta 1ec:.sã? denegató:'lQ,: 

-===-- .-~-",,-' .. 
a fh'fUJ., AU:ls do Bras;U Ind:ü.su<a, _ 
Cpmérei>o S.4., para fOl"necilnen:o e 
U1:>tnlaçãQ d~ eQ.U':Dame.:lltQ frigo:rífit~O 
(je'.sti~od:() ao Ent~postQ d.e Pe8CS em 
Sol""dor, "" E\tadO da :e.alli •. 

O Ilg,ógi<> Tribunal cI. Cl>ut... 00. 
l)ni~, em sua sessão. dEt 23 Qe de· 
oombl'Q> de 1!tõ8. decldiu recusa.r ~gi.'j.~ 
tro- àquele contrato. por ~mpropriedade ' 
de claSsificação' da despEsa, tendo- sido' 
l'Sta decisão mantida eni nOvo Julga
mento que, se verificou, à ~ta de, pe

O parecer do d,outOf P~'ccurE.<.\t>l dido de reconsideração fQ!'mu!li\~o peJa. 
do TribUIlfil rOl tavo-:ável ao 1:e.· Diretoria. da DI:vl$ãQ- ele Obra.s do Ml_ 
gistro do contrato. nistério da Agricultu,ra. 

Em v~rda-de, t€"l:ld.o' éste .ddo an_ Encaminhll,do o l'l'OCft;SO aQ Con· 
tecedtdo d~ tôda,s as torIt.alictad.es greeso Nacional, para. Os fins prev:s. 
legais aplicáveis à e.3l;l'êeie. m\!Ju· tos no § 19 do a'1"e. 77. da. Constituição\), 
skre, uma. CQncQrrimela v·'b~ca. com Federal, a Comissão' de Orçamento e 
rtgofOO~ obse"rvân,,:r..a ele tôchs. ~ Fiscaliz,nção F'inailCeü'a da Câmara' 
exigêne~a'3 df3.vi{lru~, constando 110 dos Deputa<ios, adQtando. por ~ani~ 
P?CCf)""O lt integrol roropro~ç~o midade; parecer do t':ntão Deputado 
de todos OS requls!tos nec~S8á1"jos, Antônio carlos, hoje nOSSO eminente 
com. qu,tt::lI;ão 'in ><;!f'l'(,."O mili{ar ",co.1ega nesta Casa do Cúl'lg~e!'so, re
crédito e empenh!], título de elet' )eltou Os fundamentos adUZidos I?elo '. 
tor. QUltação do Inlpôsto de Renda., Tribunal d~ ct;>ntas, tendo em vi~ta 
per~onaliC:acj:e jnridica, cumprL o p;@no cqmprlmtmfo da!' exigênc.as 
mento da Lei do.s 2/3, e e"talld.o a legms. 
cl3J:s:riC.lção- da. despesa de acOra::> ' Os, I'noti".loli.. de o:'i:lem 1lU"!âica ron~' 
com o Plano (te A~stênc!a SocIal tra a decisão- daquela Cot:te de Con· 
aos Pescadores dI) Nordeste, e::/ia. ta" 'foram brilhantemente expostos 
mos em que. a respeitável decisãv pelo referido, relator e, confirmadOS 
denegat6rj,g, não merece ser co:ri... pela. douta Com.fssao (\~ e-onst1tuIÇ~o 
fil mada. pelo Congresso NacIO~. ~ Justiça do Senado Fedcoral. . 

QueF nos paorec~r que não lu\. 
fundamen:o p!\.ra ~l motivo aelma 
relac:onado, o qual originou uma 
sitU3.ção poUCO 'iurusa poll'a e, ad~ 
rr~lnistração fe4.et·al e ~~~aI1t.e 'pre'
judl~ial pa.:a o int€r~."'f público, 
haja. visto 81 ne~ez~1dar1e premen' 
te de frigoríficos para "i crise de 
produto:: alImA!1tÍc:'ÚS, ;>fla aruén~ 
cia de instalaç{\rs egpec~ali~úa's, 
d-J.l1do Ca1l53, à cJrêsth da, ttida 
que, tanto preocupz o Go'Vêruo, 

somos. assim, oela aur~a",,'ào Ql 

contrato o:-a suhn~etldo M prQDl,.1n .. 
ciam€!llto superior {f.) COllgresSo 
Nacional juntamentp. c'om a. deci' 
são denegc.,tória de seu re,;iStrtl, 
pol~ (',ompreendeUlos. ryU~ ~ dotaçao 
orçamentária mencionada no con

trato foi votad,:t pelo C(!ugr€G.StI 
Nacion!\l, justameuc.e para. faze! 
face àS desp.e.sas deE.ta. natureza 
em corueqUênc!,a, dO Plano de As· 
sisténcla SOcial a'o.... .. Pesc.adores Ou 
Nordes.te aprov-a,dt\- pelo feito nos 
anos allterLoren 

AliAs. a datação orçame~1tárHt 
destinada e. o1>:a::- dessa natUreZ3, 
- DeSenvQlvimen'/> (1'3.- Pl. .... rJUi;'lC 
- em sua aplicação deternlin.<toa 
pela. LeI nV 1. 489 tê 10 de df''lE'l.(.r 
bro de 1951. isto é, mecUantc PIa.. 
DO de Trabalho &!p1'ovêldo 1='elo I::)~
nhor Pl'esidente Cb República, efe" 
tuando_,s.e slxop!es c::>lcta de p'el,..,.." 
sem formalIdades tão amp!às 
quanto .as obServadas no C:.~..o tJ!'e· 
sente. 

Pelo exposto, a ContlSSào de COllStL 
·tuiçâo e JuS~iça. opblJ.. pela aprova· 
ção do Proleoo. s.-PtQvanl1u. o centrato 
celebrado' entre' o M.lllistetio da' Agrí· 
cult'Um e a fÜ':Qla Atlas do Bras1l In.. 
dú,strta. e C<>m~c\(} S. A.,"" '!4 de 
no.-embro de 19M. 
~sa1a. àaS Ca:nis.sóes, em t5 ..:te '.1U~jlU 

de 1964. - AjlJttso Arinos, Presiden
te. _ Jefferson ae AgUiar, Relator. 
_ Eur"..co Rezrnde. - Argem:ro de 
Figu131.red:o. - MIson Gonç41vB&. ~ 
Aloysio'de Car~hlD. - Edmunct.o Le-' 
t1l • ..... Bezerra Neto. _ Ruy CarneIra. 

N° 004, DE IS&4 
De. comiSsãD de' Finançat. sã .. 

'bre o Projeto ele Decreto Le;tfsla· 
tive nl/ 41, de 193'1. 

Rela'tor: Sr. Eurico Rtz.endi~. 
O projeto de decref!o leglslRtivo em 

a,prê.ço tem' pôr Objetivo ILpron\.r o 
contrato 11:-mado entre a Divisão de 
Obras do Dapart;a.mento de Adminis
,tração d::> Mintstêrlo d~ ~gricultUTa e 

Nu que .tangp. aos s.spectos :p.ertlnen. 
tl;.S. 2,0 iX!ima da Com,lssã,o de Finan. 
ç.a.s., importa re.::'"Salta.r a abao.luta C{JU· 
veniêuei.a da apro.vaça,o Qo c::tadO 
c9ll-ttato. de ill~gável alcance- para a 
aàm~n1s.tr,açã.o' pública federal e de 
real interêsse para o Estado da Bahia, 
\.!onforme sa1i€n:oil o Ministério' da 
Agricuittl.Ta.. 

A comii:são de .Io'lnanç'a,s man\fes .. 
ta-se. assim, pela, aprov~ção do pre
sente proje,to de decretO leglslaUvo, 
tomaado a UJerdade de, apenas a tí
tulo de cole'boração sugerir Que, a,."ltes 
do envio do projeto à 'promulgaçãO, 
sejam ,substituídas, pela Com~ão de 
1teQa~5.o, as expres:;ões constantes do 
art. 19: u •• , para 00 Entrepas.t(). de 
Pesca em salvador, ... I, pelrus: 1< •••• 

destina-do' aQ En~;repQ,Sto de Pes.ea, em 
Salvadl?r" .. ". 

l!: o llO.SEO parecer .. 
Sal~ das COmissões, 2, de setêmilro 

de 1964 . .:... Daniel Krieger, Preridente 
- Eurico Rezend~~ Relato:: --, Bezerra 
Neto - WilsOn Gonçalves _ Slgefredo' 
Pacheco _ Aurélio Vianna - Mem. 
de Sá - Victortno' Prefre -'- Pessoa ae 
,Queim,";!. 

Parecer n~ 955, de 1364 . 
Redação finol da projeto de Vil· 

cTeto Legislativo n9' 50, ae 1954 
(n9 99-A, de 19,63, na Casa d'e 
origem) " 

Relator: . sr. walfredo Gllrbel. 

A Comissã.O apresenta.' a redaçào 
final do proj-eto de Decreto Leglsla
tivo n 9 50, de 1964 (n' 9g-A. de le63, 
na .casa.. de origem), que mantém do
cisão den~a-tõria de regisbro a() ccm
trato celebrado. entre ,a' União. Fe· 
deral'e o Sr, Georges FrEderie Rester, 
para exerce:r a. função de Geólogo, 
ria Divisão de Fomento da prOdução 
Mineral do Ministér10 da Agricultura. 

Sala das Se&ões, 2 de tetembro de 
1964. _ Antônio Carlos, Presidente_ 
Walfred.o Gurgel, Relator - Sebas
tião Archer. 

ANEXO AO P~'lECER N° 955 
. DE 1964 

Reãaçâo fin.al do Projeto d~ 
Decreto Legislativo n9 5.".>, de 1904 
(71.9 99-A, de 19S3, na CC!S<l. ae 
origem). 

lo~o saber que G Congr!sso Nacio· 
naJ apr,QVOU, nós têrmos dO art. 77, 
& 1I,J, da constituição Federal, e eu, 
••••••• " •••••••• '.! •••••••••• , ••• ,Pl'esl .. 



_~ do ..",..4<> Fed.,.oI. ~ 
• --cnlnte 

P!lCR.ETO LEGISLATIVO N9 - lOO-l 

Mant6m o .. to do Tribunal d. 
Conta8 da Unido rUneuotd1'io de 
rBgtstro ao contrato celebrado en
tre a União Federal e Oeorg"" 
Freder1c Rotter, 

o Congr~ZO N.nc!oI131 de-ereta: 

Art, 1. E' ma!lticlo o .. to do Tribu
nal de Oon! ... da UnllIo d,negatórlo 
de regisko ao contrato cel.e-brado em 
$ de março de 19-50, entre- a Uniã.o 
;t;'ederaJ. e Qe.org:e,!; Frederic Rosi-er, 
pn.ra. o desempenho, pelo segundo 
contratante, dá função de geólogo, na 
DiVisão de Fomento. da PrMução Mi~ 
neral do Ministérlo da Agricultul'a. 

Art. 2g .tste de-cl'eto legislativo en. 
trará em Vigor na data. de sua publi .. 
cação, revoga.dns as dupos:çôes -em 
contrário. 

Pareceres ns, 956 } 957, 
de 1964 

N' ~56. DE 1964 
Da Comissão de ConJtituição c 

Justiça, sóbre O Projeto d.e De. 
creto .Legislativo nO 53, de UM 
(n9 131 ... ·A62,· na Câl1Hu'a)", que' 
tas da Uniâo denegatório ele re
gistro a contrato celebrado entre 
a Superintandéncia do 'Plano de 
Valorização Econômica da Ama_ 
zônJa e a. ordem dos Son'Os de 
Maria. PTO'VÍllcia dõ Brasil. 

,...!.tl<o ao ...,tr&!o !>OI' to.< oi<lo pu
!;IIçado fara <lo prazo ~JAI. 

lI. T-raruaniti-da eMa. decisA.o l. reM 
ferlda Superin tenc.~ntia de1~ou da. 
deeor:t'er o prazo e.srobeleoido pa.ra. o. 
ínterpo.s1çAo do recurso. Seul que se 
valesse dessa. f'aeuldade, pelo que 00 
Tl'ibun-aJ, obediente ao d1e:p<:.':>to no ar .. 
tigo 77, I 19, da. Oon,~tituição, remeteu 
o processo a.o Congresso Naclo!1R·1. 

m. A Câmara. doa Deputados, te .. 
mantlo conhecimento da. matéria, 
aprovcu o ato do Tribunal de .:;O'~tas 
nos têrmos dó""> pl'<'l'jet.o otl'lxeeldo pe!a. 
sua. ComIssão de Ol'Çamento e Flscali ... 
zuçlo Financeira, ara. submetido à 
noosa aprc-eit:.ç.fi.o. 

IV. Vindo a.o B.enado, mel'~ceu a 
propcsição. p'J,r~el' fa,voráYt'1 da Co'" 
missão de Co-n.stituiçri.o e Justiça, por 
., jUl'l{i:ca:nent-3 ccrt~". 

V. No que tanga no aspezto sob o 
qual devemos examinar o ns.:mnt-o, 
.cremo...; ne.drt ·ho.,·er Que pJ-s,sa. invu· 
lldúr (l. decL:;ã.o do TrIbunal da (:!on
tas. ll11lJ. vez que o têrmo em eatL~n 
foi pUb~jcado tora. do prazo prptcrlto 
no § 39 d("· art. 25 do n .... crero-lpl nú~ 
meI'o 426, de 12 de mr;'o de 1933. 

VI. Diante do expost-e, opinamos 
pela. aprovação do pl'ojeto. 

Diante do expos'l:.o, oplnam().J pela 
np:rovação do projét-o. 

Sala. das Comissõ::,s, 2 de setEmbro 
de 1984, - Daniel Krie!Jcr~ PreEidente 
_ 1\-[em de Sá~ Rel:\tor - Wilson 
GOncalves - Sigefreao pacheco _ 
Aurélio Vianna - Et:rico Ilc,:,ende 
Bezerra Neto _ V:ctorinQ Freire _ 
~e~soa de Qu.eiroz. 

te......,.. lo pOol't"-' conl<a./,allt.a, .,st ... 
a.o,.<lallZMIl um ~mo d. res""ao, de
sob:r~ando-se, &em 6nUB l'tclproco.>. 
dlqUe-!tus prescr!90es contratuaiS. 

~ sprov.ada pela. O'!Jva Cs.t!\ do coJ 
Íá'f3IlO Nàcional, lt O p..,..",.,.. ' 

Sala d',. Corol"'Õ<5. 22 de Julho d~ 
1984. - Wtllson Gonçalves, presid~ntGl 

1488, o Egrégio Tribunal de Contas _ Argemiro de Flgucired.O, Relat,Qr -, 
da Uniúo negou regtstro a ê..~e t6Imo Edmundo Let:í - Bezerra..,. Neto -; 
resc-i66rio. E o faz alegando a. OCOx-1 Jefferson de Agutar - Aloys(o de 
rência de lrreguIe.rldade$ na celC-bl'U- Carvalho. 
çó.o do ato, contra o qual ille1dia, e o· '''1' ('''' 
seu ver, a cU·cunstânchl. de que o con-/ N. 9.>B, ~l> b,,4. 
tra.to aqui se ligava o pact-o de re,· Da. Cmls.sáo de F:nd.:v;.lS, lóbre 
cIsão, 1á estava executada, ocorre, o pj.'Oje~o de Dec~'L:.,) U;~i:,lntho 
porém, que o n~vo prucesso adotado número 68, de lS'G ~. 
pelo Govêrno para aquJslç.§.o do gera· 
dor. não maIs se ltgava ao' contr.nto, 
Era uma. opel'açào no,':! que, mesm~ O p!ojeto de de~:,·cto.l"_·, :~~ativo, ora 
te Identificando com o contl'~tt() 1.-:,. eul exame n~.3ta. Cc~m~::úo, aprova o 
ângulo dos objetivos, d~le dlferia. no ,ênno C'e l'e=:!~-;ílo (1.0 con~n':'o ce!e
tocante às clAusnJas êontr:ltu~:~, bra.cto eiI~re o D,:p:'\l.nlll:ll~o N.l~·<Jl1Ul 

A verdade da tuco é que a Unh'!o, de-. Obr;1s Con:~'n n,,- S:·;;:.~ e .a t:'!n.a 
pelo D~OCS. e Q Com~~~nhia Bra,si. "Compa:ili:a E-ra~:~c~~a de 111·1 eria] 
le1.ra de Ma~criL:..l Elétl" co cl>n!ir.u~~n .:métrico", 
vinc-ul:tdcÍ3 a Wll contra'o, le·Ü:ür.:-,- O rarCl':L:O ç"1( :~:) fJl c"_ 'rl: ri;) ri 31 
mente v::tlidado pelo Tribunal Ge Ccu- d3 dE're':-;lj~'o U~ ~:JJ r :):.:'J.:c:::,·;), 110 
tas da. União, que o re'g1.::trou P(!;- dc~ D{:i;o-.O O:f!i!, n 11 a.e j .. 1.": o ú:! 1[154. 
lHnração do Cong~'es.:o N.l.c~cn:IJ.. E Ne"te ií1tl1:..1'J nu,). o Ca:c:~J'J Tnbu~ 
êsse co-ut!'a:o n50 m:tis inter"s!:.:I. D naI dJ COl] ,;i-' c': C.··. J, Li.l f.:.re Cf 
ambns as p:utrs C0l1trt'.t5l"ltrs q\F" po!' ';'.\:';::-.'$ i1~::_l::' z;,i,:'j u:·~· oÓ..:.éS t'e p:'O· 
ls.se, de--=;t~~!l rescindi-lo, come G fi- ·t'~~::iJ. G:~:-L.~i.l l'e':.i·~=;· r::'l-':ro ao 

. ('mo ce lTS;:::.5~O ê;) ~j·.k_;, !:rm:;:.ç,o 
z,2:ram, (',.r:' .... ~.?~,111ent(.', ast'nan(lQ o .it1 <'3.(e m:üo à~ H';,J \.~:~.,' a Un~Lo 
tênno de Te::;c-~'5to, que o t>roí:tQ ti:: ... • .:"::;dc:".:ll e n r.:fc;-:"J. C':.l1;:"l~:1'.·üa B:::t-Dcc3:elo Lrgi.'31a.:t'O visa a aprGV:-s. . 

~:Jt~l'a <1~ Mate~·~::.l E!l :':.::), pena 'lor ... 
Não nos cabe. em Wl caso. nn~lisc.r ne.-:imen:o d3 !;'tr:tdor e l:~'-!1.:í0:,rna .. 
iYrC'gularidades veri1:cadns pela Côr:.t! ... . l. . Ir 
de Confas nem o mérito das mennas, dor (te: fô·'çu. clf'''dr.:'':..\.H ,~ U"m:1 . 1 ... 

úr()elé~l';('!t C,> ~ç:Jd" "Ct;.:'t~:J.", no 
'em fa-ce da teoria dr..,s nUlidad;s. Tra~ HiUnicip:o de p~.~:1::j. TIJ n."do <:3.
ta-se de m~tér!a, onde os interê.~S~E 
da administração se se-brepõ':.m a íú"- Parc,íof •. 
maUdades c,ootra.tuai5. O COTI'tl'ess.) 1;.10 foi in~":l"~)'::s'.o r;,;:-,::::~ ~;. rfL'mso 

no p~:~zo es:~pu::1.c>J p:.4 L.e! ll·.1' 830. 
né.o é a última in.s:5.n~ia judicante de 19,9, p~t'a o Cm c..'~ re:Jn,l':el'a!"~.se 

Relat.or: Sr. Wilson Gonçalves. da CÔl'te de Contls. NetO está a.':"s m a d:cisf:,o, O ,!:ue levou aq~::;:a G6rte 
obrigado a submeter~s~. em todo, os ' ... 

Em ""ta de '" de de'embro de 19'5, Paro,ceres ns, 958 959 d ' <I, Cau'"us a ellc,m,l1har o p:'O,""'o ~ u.v. oJ\I..... e , casos, às eCLSóes por da 'p!'ofe;'!d~ I, . ...~ I 
• Superlnt,nd'ncla 0'0' Plano de V.- P"" d ". ê ?p1"E':-Jnc5' do COz~J':'''~~o ,nr-...;:·ona . 

1;: de 19611 vue c eye, qunnuo o Inter ~"? píl- • y( . h 1 
lorlza.çfio EconOmica. da Amal.ônia, ~Í' bllcn o rec1am.:::.r, soJ;ePQ~-.'::e n. Irrl!~ CC!)!;, aqUi, po. m"l'~~ fi-;-.: ?re.u .. 
mediant-e 1lwtrumento especial, obri- NO 9-58, DE lS-64 gularidcct::s, ti. formnlfdudE's ino'.Jzcrva. cida\üo dos falos, r;:-,! ',.<11' S11Ci,: Un1,=n .. 
gou.se a entre'"r a quan'" de Cr' I te o que (}COl'1';::U cem o projeto em, 

0;.... w.a. 'i> das n:l N· ebrJção dos cO!1trat::s e . 1" J .-
""",000,"' (tre",'"!OS m,'l cr"·""'!,·"") à Da, Comissão de COll~tituiçâo e ti t h :ma !on~a e mexp lCr.V:> p~rc3T.:ll\çao· ().vv :vv ... '" ..... v ......,. ,ecre ar-j. ~s a vnI!d~d::, jurídica, E~~..:l. d d " C 'as 
Ord'em dos 'Servos' de ,,,",'a, que. po'" Justiça. sôbre O projeto de Dc-· f - d ' 1 e 111:'1.-:S .~ dez a11'Js, n~s ... ~~a.':, as "'"",,,," " e a un!:'.''O e s:ber-nn:tl que he (o 1 C 
-'a vez, .e compr'meteu a apll.,./;-Ia creto .Lcgis!atlr:o n" 68, de 196-1, d _ 11· (o cnnTr~o. ~u v...... ': aBsc-3Ul'a a CON:a 1'0",0 rrJ i :cú, r!J Em' - e N' 1 
na. cOI1õtrução do llo.spital D, Prós. qu.e aprOVq o ténno rescisório de t § l' de" l",,~' l';oJ. o ,QU';!'C 'o ;lc:ona. 

, d contrato, j,'nnado entre o DI.'Des ar. 77, ,no on~ .. tuj~::) l's"ndo tias pre"'ro~nii"a~ Que lhe con~ pero Bernardi em Bôca a Acre, no dera1: ,",.. ' ~ .. ~. , . ~ 
Estado do Amazonas, nos têrmos das e a Companhia BraSileira de Ma- (~r~ o nl't. 77, § l' da c~n..st1tUJ(';':O 
lá I d' - t t d terial Elétrico. '. ..... F~~'::raL houy,) p:Jr b~m cprov~t, o 

c tlSuas e con .çoes eonsan cs () I'A recusJ. C:c reJi_tto :;usD:'nl.:o-!c·C'n:rato sUDram;;nc.on~d-o. CUjo r,~l/;'. 
c1.ado documento, Relator: Sr. Argemiro de Figuc!rcdo, rã t\ exe<:l.:!~.lo do c:mtr,'.to c;5 que 1(1'0 fõ.a dencNdà p;;:o E]:: ~' .. )a rl'ri. 

Remetido o oontrato.ao Tr1buI'.~ ~~ O Pl'ojdo ue Decreto L::-;lS .. r.L ''o .s~ p:-:llunt':~ o c.O!:l:;:'':-<52. lmnal de Crni:lS cru lS5J. 
Contas da. UniãO, êste, em decisão 'n,9 68, de 1964, visa a 9.ptO'va.: o têr- CO-:n a promu::;.oç.lo d~ U.::rcto 1,e-
prelJm1nar, n'egcu registro ao mesmo, mo de-res .... lsão de contrato c;:lcbrado O p!',:munclanHntc c.,) Cún_;~·t.,so e ::~:":::~clVO númerc 69-5~. o cont.rat0 foi 
porq:Ue foi publicado fora. do prazQ entre o Depattammto Naclonal de l:'V1'e e soberano. ~J.o h1 lim:t.r .. rÕ.s. \·:::.lldaco c O seu Ul,ts~,·o or'.1:n:'.do. 
Ir:;n1, t-endo, em conseqUênc-ia, Envia .. Obl'ns Contl'S. as Sêras ~D:.i0CS) e nem rc.;:ras. DO ex~rcldo <i~<,e p-O::tn I EntrE:.mentes, es duas p;1ftr'~ cvnt~'a ... 
do a. matéria à e.pteciação do Con .. a Companh:a Brasileira de Uaterial de sob:;Ol'~ni:l. 'Tan~o G:J L;j bl.lJ.:i d~·· tantes re501i'er3!U. dc COIDt.:iil acôrdo, 
gr-es!,o Nacional, J;m ObediêncIa a pre... EIÉ'tr!co, p .. :ra forncc-:mento de gera. d:,õ~s <m pr"::·D:1nC'lr 'TI, '1tos, c o mo! re..:·cinClr o, ajru.~e: . ~ , . • 
c:tto expreE!o de ncsso. C.n:-ta Mag. aor e tr;o.n~!ol1n!!dos de :fôrça destl- ocerre nu. funr'::o jl'<:i.c::n~:! dJ '!'r:. De s:;u termo 0.2 rC..">Ch)O, í;,..lm.:lO.o 
D3. 1 À U' H'd 'ê! - d' oI d '''("' s:::m Ql.la!-qu2f ônus ou inc.;n~:.:.~(âQ p3. .. 

A C'mara dos D'ptl.tndos acat~ndo 1:"uo« sma 1 fé'. r!ca úV Acu .: ~un_; , f.\ cc~t,-_., n, o 1::= T, :st:m:;.~m ffl. t.S duas lJ[i,r~(,3, con.st:I que G aU> 
Ol "curem:: ... '. no Est~do d3. P<l!'J.íba, ... &pLc~.ç_o d ... leis. O prOn:lr.c.lm~·l.~ dceoa.:"'u de fato de jà tel .$:.r.:.o fClto 

o julgamfllto, ofereceu a propos!ção Examincn1o-Se a. m,:'~éól, verifi· to do Con~rc.so é fcPo u"~v"\'"t.s (I: o !Q;·n:crr.l;;tlto do m<-~.;;·.nJ <lCi~..rla ci .. 
em n"!)r0ço, cr.-se que ti, 23 dz ma:o de leSO, o D~crcto L~:·:sm~l\'u cu s- ja. d::: lei t:~;) p~.a "\'J,.sf~_':'~0,t, C E,.c!;.c :r.[':1" .. 

A d:-l ilerJ.ção da ilustre Cô:te de Es"t'(g:o Trlbun:-.J de C.:nt.'_'> denef;o'J j 
C,:m:,:,.; c.::itâ juridic::nncnte c~rta e, re;i:i.To ao contrato Cê!:-!;:'J,::!J etltrc n(T.;a; c'Om p~:i2r c.:..:r.:1i.!m e fd!'C'c Il:;'!~;1"1 CUIDi:':"n;}" de c'::·',' iJ· \..'. u;os 
por es ' razão, .Ecmo'\ pe~a nprvvac§:) ~s dtJ&'; p3.rt.es acima tef:ridJ.s, p::Ul~ dup:-whil. cl?o l~is r:""::.:lm'::.ltc-S"( :n;::05 ri:!.!; a r~!;:r:tL.1. CC"ó ~: ~1\j"3 E~a .. 
ao p:-e.::-nt-e projt:'t~ c!: d~cr~to le:;ls· íornccur .... cnlo de ecrad.Jr ~ t:.?~~~:J:'or. dcc.::etos qu..:: d r'PtI~hlm "'cie I.tl.:;C:~ cún_ sl1;;;.to d: L.1wc~'lul g: 'Btr.e·', e .1is~d .. 
lath'u, d t,·,.; "C' 1 ...... 'd"I"! ....... ' ou'",.'·;::. (' .. c',u::rvu. no 'c:·" a 01' til; fo;ça destJ.na-<:o à Usin~ (\0 Ll~,O, ~s.im, U!~1~. ~ .... ,;-_o ~erp ..... ,~~ .r.:,30~a O'I]t";2rLJ fOl e1eU\r~., 'l"1~:l:'.~n-

S7ttl drf: Çi>lt'lss~~s, 12 d" !'<r~~t.o A~~de I'c~:m,~·~. subm:tIdo ê.3Se con~ ria ~e :€?s.l'o.: ... ~~~o,.:?.?/.~:- ~11 t: L'.':, •• ú:J, p:,~" B:n:o {lt; .:_:L ... .c:iJ, fEl 
õe ~~~L - I!lO?/sio CC Carvalho Filho. tT_,O ~ Co~te d~' CO::ltn.:: para os fins ftmc~ms.tcs l~f! .. ··s urr ,""~;;.::',,.,1<, p:.:~ í"':'r.~O d~ 1S.t..~;:O Ion::uC', de c ,':,;v.J.'.,u.
P,:':-..::r1.:-r.t:,. ('\'cnh:11 - Wilso/l G'on ... de r~:;:-'st"o. esh r;:cu.scu-~: a. f:t-;:~-lo, de s:,r r<:furm~dl ou lDva ldr.dJ. p:1J. .c:-~h'do ~eb .?~·e .. l • .':--:1:r flL t~~1:,':,)" .. 
ç:r!t;::s Rcla:~.(Jr - Arg:mti/o cc Fi- c~~ !ur.d~lTt7en;o em \o"~rIa.s lrr\:gu1a~ 'l~i not'~ d.r) CO:l:;fe:':\.", q1le er~:-I"r'i~. el. (.:n d.~.;n:r~l1c.a dl t';:",:",t:._:·.,~·, f'E.',:O 
[I'!'~rcão - lJe .... -::rra Neto - JelNrson nd-d~E, r ... a .... '11 ... nt.e oC!31dd.as na. ce< cm. sua s"OOle:.:n!a, ill:"ter o ato ju- Co-r....,"!"t'.:-,.o. dv D:-~r;:~.c 1,'!::'s.·::: ~'" nu ... 
c.~ I':g<:i""r - Eihr.unrlo ~evi. lebr"'ç~'O <Ir ato /l.nrec," "O a d . ~ ,-

N9 R37, DE lf:34. 

Da. Co-miss{iD a(> Fi71ont:.as. t6-
bre o Pro]'eto de D:?,Cj'eto Legisla
tivo n~ 55, de U'64 

n~l.ntrr: Sr. 1!cm d::- Sá. 

..... "'CC' ~ . • ~ [> .. n...... =c~ao, ddico jmpu~.r.,":.c:o. Ni:o é 'O CJS~ do m:.Q 69. d~ L'':;J Cj.l.:', ;:!'.l:U 1'-'; dito, 
o cong, L .. SO, no ex_releIo nas prerro~ !'P--t."O-u c te n'O (0." con''''",Ú 
gatii':::'.s que lhe são defer!d.:-1.s, no § 19 tê-!~O de res~!!o a que te refere o "ô 'tt'"mo a:s~;lnr..d~ pt1;,~' i!-'''t2.~ 6e
do art. '17, da consUtuiçg" Fc.1~rBl, P1o)eto de De-c:.:-to Lf>.:!hlaU·Yú CL"'1 sjstc.:..rs p.1ró:cb Wi, d:sl:... Io:·ma. sua. 
oW'o.,,·cu 'O contrato, E o r::~..stro se e.l>rêço,. em que se at~uns tnot "0., t:lJ formnl~d~do Je3al aiclldjd~, lendo síd:J 
rô~ 'par fôrça de dct<!rmin!lç:.:o !t';!S- ~ ... ciSf.O d:mezc.t6rja do re:;-t.stro são feita em 'Virt.ude de o CUl?Lr.'l.,t~ ter 
la.ha, lmpo::!nnk,<::, outras n!1o existem. e sido registrado por fõrçJ fi;:; tleiermi ... 
. Ao ellSe~o. porém do ato- de r.:'cur. .são npontadns por eguü'(X"Q da E;:t. n::..çüo do Congl'e~so. NJ{i'f! obstante. 

O Tribunal de Contas d'l. UnIão, 50, do regl!;tro, o Pres1d.en~, da Re· gia Côrte de Conta!" o TrlbunoJ de cont.as lCd.M .. Vt'U dene ... 
t~ndo presente o Of1c:o nO 333, de 7 publica, por intcrêsse madlá\'et da car rcfd.st..'o ao têrmo rescisório sob 
de fevereiro de 1~5.6. da SUl)erint~n.. p...ciministr2çâo, autorizou a aquisição Ist.o põsto, n~da a,eonc:elha a man- aleO'açãõ de falt.a. de documentos e 
dêneia do Plano dl" Va1ol'itação F'c().. do mntrrlnl acima. refe~ido ,atravél ter a. União vinC'Ulada jur1d.ieament: aJ.nda. porque o contr.ato. aprovl'lóo pe~ 
nõmlca da Ame.zônt~, relativo ao têr ... de (!Urro prOCCS~fO adm{mstra!lv.0~ não a um contrato que não mais inOCres. lo citado Decreto Le:JJ.sle.t1vo e ano
mo, de 30 de dez::-mb1'O de 1955, de m.ai:; l1gado ao contrato prImitIvo. E sa. Implie.se regLstrar o t~rmo de re!- tado pelo mesmo Tribunal, já tinha 
contrato c.:-!ebrad:l COm R Ordem doo tanto assim .que a aquisição se fizera ctstlo a que diz re..'="Pelto o Projeto de sido executado. 
SelVOS de Maria. Provfnc!.a do Bra~ por preço difereonte de estipulado. no D~cretó Leg1slativo nQc 68. de 1964, qu-e Nã.o nos. parece que tal tenha ocor .. 
sU, para construção do hospital D, contrato. A legalJdede dessa .aq~.fslção irá ter a fOrça de cancelar o registro rlac. 1i1st.e Ilól>ecto~ porém, é desp1-
Pl'óSJ)rro BeM'l9rdl. em BOca do Acre, nâo n~ cump~e exa.minar. lJ0l,S e.s- do COntrato ex1.stente no Tr1bunal de dendo, por &cess4rlo e irrelevante. 
Estado do Atn.a;zonas, v1sa.ndo à exe~ capa a{).g objetlvos da mat~rla em Contaa O Q:ue s.e nos afigura certo é que 
Cl.lçã.o do que co~ta do Oreamento causa. . , a a.qui.s1çAo do material. feita por or-
da UnIão, wa o exercícIo de 195-8. como. porém, o contrato fora. regi:=:- A Comissão. de Constituição e Jllis~ dem do Presidente da RepúbUca, aten .... 
re.solveu, em tessão de 24 de fevereiro trndo por fôrç,a. de determ!n.Bcão do t1çn OPina. assim, pela a.provaçAo d:é:.. dendo aos superiores lnter&!sel.s. 
daquele ano, nre-liminarmen-te. recusar Congresso, e não ma,}s .o mesmo in· quela pr.opoolçlio que vem ao Senado administração, não' se prendeu I(J 
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contrato primitivo, como b,em salien- jeto .y,.:Jeifa a .respecJiv.a conce5~ão &OI est:ax.á pre:.stru:do l"elev],nt.éS serv!ços da Câmara dos Deputados encaminha. 
tou o p::!.recer da douta Comissão de exa~ne e ti. dehlJer~çao do Poder :E.."X€R ao dC4fl1volv:ll1ento do PaLs.. à consíderação do Senudo o Projetai 
COnst,itu:çio e Justiça, constituindo cutlVO, o 9-ue. evi1:entemellte. re~ra Por estns l'a;zões, somos f'avoràve!s de Decreto Legislr.ti70 nlil i7-B, deI 
mesmo llffi11 operação administrativa ao. benefi-clo o ~a.~ater. de obrigatone~ à aprovaç[~O do pDjetO. 1959, naquela Casa, que a"'rova. Con
no""lD., antôl~Dma e distinta por serem ~a.de. Log<J, a ~lcia!lVa: que. o pro- ?ala. das C~m!ss,)es, 9 de julho de venções para adoção de uma lei uni"', 
d~ferentes as bases contratua:s que a Jeto. c.onsubStanc1a 11~() Importa. ne- 19ii4. - A.tflza FO(l.tana. Pl'e.'ddente. forme sôbre letras de câmbio notf!A' 
dltaram. ?eSSarlamente em crIar despesa. Por - José Ennirio de Moraes. Re1ator. ro' ó' ' . ' 
~ si~uação fi(',ou sendo, então, a se- ISSO mesmo, não inc:de na proibição _ Adolpho Franco. _ Lape...:: da Cos~ ~ro::l nas e Cheques e respectif~1 

gUInt~: decorrente do art. 5.0 do Ato lnsti- (a. _ Jefferson de Aglliltr. os, .' _ 
. a) o contrato foi registradc em \'ir~ tucionru. Em con.eqü€~tCla.. dispen- o A Mese veflflr:o~ que no caso~ llaO' 
tude d~ Q2creta· Legislativo' sávl~l emendar o artigo 1.9 para tor. N· 962, DE 1964 se trata de materIa a ser exammada.: 

b) o cont.rato não mais intere"sr..vó. nar a norma expre::samente- faculta- p.elo Senado, mas de Proposição que. 
às [}art~ contmtantes, que acordnram t.iva. Da Comissão de F ina llf.:as, sobre nesta, Casa. teve início, constituindo o 
elU a "'~lnar I'nu . 6 ' o Projeto de Lei do Senado "U· - P j to d ti ~.:>.. um e o re.sc1'3 no' . Le~s dessa naturJza têm, por sua 1'0 e e Decreto. v~gisla vo J?-9 31 

c) a E:grégia Côrte de Contas, da fmaJJda~. mais SElltIdo_ de autoríza. mero 13, de 1964. de 1958 e que, aqUI aprovada. fOI te .. 
'P:niâü d2Cl~il! .1'ccu.sar registro u êste ção, tv.no a o~amentária, de que de Rel2>t~r: 51'. ~lt;tino Fn~tl·e. metida a Câmara, onde acaba talll .. 
termo resc:sorlO-, sob fundamento de compulsoriedade . .B.evesUdas dessa in~ ". bém -de obter aprovação. 
irregul.:ll'jdaões na celebraçãó do ato' dele, não devem ~el' compreendidas O .proJeto s~o f'x!,me, da .s·:1tcrla de' Ne.ssas condições' o que cabe fazer 

d.) ainc·a O n:esmo .Tribunal alegou: nas limitações do Ato de eJ':ceção. noble ?e:r:md01 Joao. Agr1p~no, te.m é promulgar o Decre!,o LeO'ls!attva 
p~\a a recus~ ao. reglstro, que: o con~ DemaIS, restf1ngindo ê:ite os podêl'eS por ?QJ~tI\'o €spec:f1co, a. ms~:.tu,çao correspondente e para ê:;,se fim -va.i 
tI a '?":- a q.~e ::ie v1nculaya O aJust-e de do Congresso, previstos no sistema da de plÉ~mlC: a. ser co::~~edl(!o. ao 111,:,en- sel' pl'epar9{io o exped:'ente . 

. rei1r\O:; 1a es~ava ex:cutad.,o. .. I C~n.s~ituição, é iZ:Sl;lSceptivel de a.1n- tor de maqullla de:;~!braUelfa de slsal, Não hã oradores ins::ritos. (pausa.) 
a \'.~nculaça(), porem j nao e:ust.w. phal~H' desnecessana aos seus fins e uma vez comprova.c.a, mediante \Jetf~ 

e. por 15.::0 me~:no, a nos,so .ver,. não éontrária. ao mecanismo do regime, em cia, perante o Ministério da Agncu!-
poa;"!. ~er. aduzlda ?Cm4:? motIvo para que há de se rajustado. tura, as su.us vant:qens Sóbre as má-
.a d:;-c sao d·enegeLtóna. V15to que o ex- quinas conVenC!OIm.3" . 

Passa~se à 

ORDEl\"l DO DIA 

pe?;en:e adl..:llink.,trativo de que lançou 4,: O parecer, po:~, é pela traml-

I 
Justificando a oPJrt.tmid.a. d.:~ e oon~ 

:m~.o . o 9"?~'erno,. para adq~~rir o ma- taçao regulal" do proJet.o,' veniência da proposição. a~'s!m Se ex. 
·~~-t~> ~:.t~:fi~O~'lO se p:'enma ao conv .5a1a das Co~l.).<,óes. 22 de maIo qer pressa. seu autor: I 

Seja como fôr, d. o 2Xo..'ll11e de tOdOS: a\~64.~ - A!OY3Iq de. ~ar;-::~ho~ PreEI" - "Esta.mos CO!lvenCid(J.'3. de que 
êstes !a'os lmporta re.::<::fllt"r' . ~nt~ é t.lpil~t J! 1 ..... 0 Re!at(lr. _ cOm urna má'"'uina assim _ 

t -< <>. t.m ~sv ·a.m'tndo L"'1it _ BezeJ"ra Neto o,s 
pEC.O ~ue t.abre I.~xcooe os demais, . _' Jt,g;miro. FIgu'eiredo _ 'ME'ne~e~ grande,s s_crão os. benefí.c~os para 

éOMPARECEI\1 lUAIS O~ 
SRS. SE~ADO!mS: 

Sebafitião Archer. 
Pessoa. de Queiroz. 
Dylton COSta. 
'AlOysio de carvalho 
Miguel Couto. 
Benedicto V€l-lladare.s. 
Uno de Mattos. 
Anténio Carlos' - (6), 

tlUe d~,;;;orrente de um Impl!rath'e ~e'1 'mej-1cl .... a P:'oQuçao do SlSal. J!:ste terâ 
(?;"dem leg~i: a Unjão,' atra.vês dq .: '1' , ,~ . N." 961, DE 1964 \ certarnente melhor, cla&3ific.ação 
DN.t??rlS, fle.ou pr.e.sa a um contnHo. , ~ . j no m\;'rçado intet'naclOnal; eVltan ... 
val~L'"" ... ?, cUJO r~,ps~'O se deu em vir~ Da Com.lssao de E.co71~ml1a S6-1 do~.se, p~r certo Jado, as prát:cas 
1·uO' .... d~ de~e,"'mlllaçao 1egal. I hre o projeto .de. V~t numero 13'1 comel'c:a .. 1S da ".oa6OO e nó", pJ'e-
~cabe, pOIS, ao Congresso .Naci.c-nal., de 1964. , judiciah: ao plantador. 

.::t.endendo, aos mais altos mter~ses ',1.,1- ,...' .-"':: t O prÉ'miO, vale notar tem ~m 
da} ad;:nmlst~·açã(). pública, ra~ifica:t a~~~ _~Ú •• Sr. J.(...';e ~'r:nLJ.o de Mo~ I vista a nossa realidade;' isto é, e.. 
p'e o p.esen~., prOJeto, um ato, ja reo.~l I carenc;a de reclU'SOS privados para 
lIZ!9o .. deS~lllcula~~ a união de qual- D~ .autoria d? nobre S~tl.ado:r:, Joãoj o incent.ivo de pesquiSas. infc:ati-
qu_> lifllU_ contl att:.:1l, I \grJ.~nno,. o JilroF_to que ora se~ O!.scute i vas e im'enros dessa naturez.a.". 

Os a2pectGS de na~Ui'eZa j::~'íÕiCO- r~eve a 1~1Stlttll\,ao de. um pr~m]O .de I E conclui. 
consLit.ue:i.onal já fo~am cJGvidam~'nte tres. n::l~oes de. Cl"U'l.~l~OS a. .:nve~ .. o: - "Os reCW'S05 correrão à con~ 
.~tpreciados 1-:"0 erudito pal"ccer d no- de llu1qu,n-a desflbr.a.uclra ae S1Sal'j ta de dotaçãO próprIa a ser compu.. 
bre senador Argemil'o d~ F:gUe?J'edo. \ d~e que ·'c:>!l1pr~v.a.das medl~nt.e pe~ tada no Orçamento da União, 
proferido nf,\. douta C)mis;:ão de Co l""~ I nCLa, pelo MImstéu~ da Agrl~uJt.ura,l na oportunidade em q'ue {) M .. ru:.-
tituição e Jus~iça. I.. a.s suas, van.t~p('ns sobre as Ulllqumas l têdo da Agricul~\lr9 elabore a .:ma 

, .'. ._. ~ . CCllV,t'!?,clOn:.Us. ;, .""~~ ,,: ',,;'; pr-oposta para. o exercicio segUIU-
~:nnros e ~cnoel a!c~ tr.o_tl~c., de lU- OUVI.dfl, a Cv,:r.,_.~ao de Co~t.t~L"-,,,O te ao dEI promulrtaçãq da respe::-

tel!~Sse para a adm1nIstraçao ft'~vmen~ I e- Ji.lE~ça, conclull.l P(!:l U'ú.rol1.açao do tiva Lei" <:I 

dam, também.,·a_Rprovarão do p~'ojeto ;;mJojeto, apl'oyundo parecer favorav~l , . . . . ~ 
por esta CU-ITlJ.S:3RO, na.da hlH'en~'l\) que do prt)t:luI'() Sena1l0f J"soaphat Man~ A ComIssa o de Constltulça-o e Ju.s~ 
o contra indique <lo ponto de .... ista. de ! nho.· . t.iça, opinando pela tramitaçã!) regu
sua. competência. e..?pecínc~. 1 I to pDnto de vista do' e"onomla na ... l:r do projeto, o. faz nos segu!Ut.es 

Sa.la das Comlswes, 2 ae s~t[m:.'''o ,.... l ' .. ~ o,; ~ termos: 
de 1964. _ Daniel K1·ieger.· PreLltJel1- \ ~.ona, temos a ~lren_Lal' que. o me 
te, _ Eurico R~.zenae> RelatQ~'. _ Ee- . ~h~~ramel1.to ~a P19duç~0 do I§lsal, ob~ 
zerra Neto _ Srgefredo' pa;;t['c.). _ :.e~Lyq 1ll'llue1r(] ~ do 'pl'o.Je-to, trará be ... 
Aurélio Vianna . . _ Victorlno Preire. !.lef~~I~. ~ao Pais, puuclpalmente pelas 
_ Wilson Goncalves. _ Mem 'd S' posslb,lwa-?e5 que Q produt.o j,spõe 
..- Pessoa de Que<'ro"" e a. l)?-!''ilo iUtlUlt em ~~ssa balança cemer .. 

.~, ela! com o exter!Or. 

Pareceres ns. 960, 961 e 962 
de !f164 

Da Comissão ·de Constituição e 
Justiça, ao 'projeto de Lei do Se· 
nado numero 13" de 1964, que ins
titui prêmio para inventor de Illá
QUi7V:t desfibra deira de sisal. 

ReIatqr: Sena>CilQr Josaphat ],iIurinho. 

1. Por êste pr.ojeto, "fica instituído 
o prêmjo de cr$ 3.0.00.000.00 (três mi
lh.ões de cruzei.r~» -para ser pago .a 
inventor de máqUina. desfibradeira de 
si'~al. uma vez comprovadas, me-d!,a,nte 
pericia, perante o Ministédo da Agri
cultura, as su.as vantagens sôbre as 
máquinas convencionais" _ (art. 1.°). 

A dotaçãO destinada. à execução da 
medida s~á. .consignada no orçamento 
gerai da união, no Anexo Ministério 
·da Agrlcultma. 

Z. A prov1dência é de r.recusáve1 
utilidade, como refere e delhonstra a 
just.üicação do projeto. de autoria do 
nobre Semtdor .JO'&O Agripino. 

Ser'Ç'h'á de estimulo à invenção de 
máquina original e· que pOSsa. concor
rer, mais que aS utilizadas. para fa
cilitar, ·tecnicamente, o perfeito desfi .. 
bramento do sisal _ ionw. ~ 1:i.q\1.~m, 
e de trabalho em rarga porção do ter .. 
rltório naciOlWl. . 

3. Do outro lado não há impedi
mento <lo ordem constltuci<malj._!:Io
ga.l a que seja aprova.da fl. P!~o. 
m:mbora instituindo O prênuo. O pro'" 

O aumento da produção, o estimulo 
~~ exportação e o incremento 'a' i.n-
dustrlalização do sisa,l estáo na de .. 
pendência do apl'i:>:lcra't~,ento da fi~ 
bra. 

Alê.."11 d::5so. a. industriaUzaçà-o d~SSCL 
uma D1ão~de~obra especialiUtda pro .. 
fiel'e. em aI ta escala, além de crLar 
porcicna·rá o aproveitamento de "IJID 
dns produtos regionais f do NOMeiSte 
com malores "po.s.sibr~dac\e~ de ajudra.r 
o .desenvolvimento "da regi-ã.o. . ~ 

outra conseqüência. será o melhora .. 
mento das culturas. A introdução d.e 
pla.n.tM híbridas, eIltre o agll'V"e a.ma ... 
niensis e o agave angu.stifolia, proce ... 
dentel~ da estação experi1l1el1t~.1 de 
Thyka, na Kenia, bem co:no a varIe
dade car~hamus tinctorius _ safflo
VTer, que estão dandO ótimos resulta. .. 
dos no pais, o que demonstra a f Mil 
acllmatação. pOde cOllstituir-se em 
magnífica. fonte de renda pe.ra as 
áreas 10 Nordest.e sujeitas a sêr..as 
mais pronunciadas. 

A tendência. do mundo civm~d.o é 
para .a. industtialização de suas me.
térias-primas e, a.ss1m, o sisa1, um dos 
prodUtos agrícolas cujas condições 
ecológicas estão Derfeitamente id~n
tlfiwodas no País, deve ter, por tO(lo 
()B metoo, s,ua. produção intensifi..-cada, 
para fazer face à demanda no exte
rio1', basta.nte acentuada. 

Nada mais justo, portanto, do que 
o inventor de máquina desfib-radeil'a. 
perfle4.w., que reduza as J)e~dru:: ao roi .. 
nimo :0.0 processo doe beneficiamento, 

~ "Leis dessa nat.ure?,(\ têm, 
por sua finalidade, mais sent"iâo 
de autorização, como a orçamen
tária, do que de compulsoried'lde • 
Revestidas dessa .índole, não de· 
vem ser compreendidtts nas l1mi .. 
taçães do Ato de exceção. Demais, 
r.est.ringindo êst.e os podêres do 
03'ngressQ, prel'..stos no lSist~ma. 
da Constituição, é insusceptivel 
de ampliação desnecessâ.l.'ila aos 
seus fin:, e contrária a-o meca
nismo do regime, em que hã de 
ser ajustado". 

Também {ltv>;.\I'1!.vel Ó o 
Comissão de EC0110nlra 
-ucentuando: 

parecer da 
que o faz 

- "O aumento da prodllçã.J, o 
estimulo à exportação e o incre
mento de. industrialização do sisal 
estão na. dependência do o.primo~ 
I\l.l1l.ento da UbI'a". 

Nada pave ndo que. no âmbito das 
no.~as atribuições, possa invalidar a. 
proposição e ainda concordes que so
mos com as razões e argumentos ex~ 
pendidos, opinamos pela . Ilprovaçs.o 
do projeto. 

Sala das comissões. 2 de setembro 
de 1964, - Daniel Krieger, Presiden· 
te. - Victo1'ino Freire, Relator. -
Mem de Sá. - Aurélio Vianna. 
Eurico Rezende. - Sigejretlo pache~ 
co. - rVilsolt Gonçalves. - Bezerra 
Neto, - Pes~'oa de Qu.eira.;:. 

O SR. PRESIDENTE: 

(Nogueira da Gama.) - O expedi· 
ente lido vai à P~b1iC9.ção. 

No txpediente lido fIgurou 0.ffC20 
com o Qual D Sr. Primeiro Secl'etál'io 

Discussão, em t".:rno único. (lD 
PrOjeto de Lei da Càm9.:t~ nV 131, 
de 1964 (n9 2,173~B·64), de ini
ciativa. do Sr. Prestdente da Re~ 
pública que autoriza. .0. abertura. 
ao Ministério de.. Justiça. e Negó ... 
cios Interiort!s, do crédito especIal 
de Cr$ 25.000,OOO,<lO (vinte e ci.n
co milhões de cruzeiros). para o 
fim que especiflca, tendo parecer 
favoràvel, 50b n9 930, de 1964, d'a, 
Comissão de Flnança,s. 

Em discussão o ProjE'.to. -(p«usa,) 
Nenhum Sr. Senador desejando 'lStU" 

a. palavra, de::laro enc~rl'ada a ,di! ... 
cussão. 

Em votação o Projeto,' 

Os Srs. Senadores que o apt:ov.ap1, 
queimn1 permanecer sentados. (pcw-
sa.) .-

Está aprovado, Vai à comissão fie 
Redação. I 

J!: o seguinte 
vado: 

o projeto api'O" 

PROJETO DE LEI DA CâMARA' 
. N9 137, DE 196~ 

(N\l 2.173·B-64 na Casa. de origem) 

Autortza a abertura, ao MiniS-' 
térto da. Justiça e NegÓCios Inte.
rlores, do créàito eSl,eciaz de cr1J, 
25.000.00000 (vinte e ctnco mi-· 
lhões de cruzeiros). para; o ·fim 
que espemjlca. . 

o congresso 'Na::ional 'decINa: 

Art. 19 Fica autroizado a abertura 
a·o MinistérJ,p da Justiça e NegÓCios 
Interiores do crédito especial de Cr$ 
25.000.0:00,00 (vinte e c:.nco mllhóes 
de cruzeiros) I destinado a custear o 
contrato, a ser celeprado entre o Do
partamento de Ad1l1lnistl'ação daque.
le Ministério e a rBM do Brasil -
Indústrla, Mâquinas e Sf"rviço.s Ltda. 
- para o preparo, em serviços me.. 
ca.nizados de cont·abilidatl~, das :fõ1has 
e cheq,ues de pagamento do pessoal 
Civil que retornou aos seniços fe.
derais em virtude de opt;ão nos tér
mos do a.rtigo 46 da. Lei nQ 2.24.2, de 
17 de julho de 1963. 

Art. 29 Para a abertul'll do crédito 
especial d·e que trata. a: l;)1'esente lei. 
ficam tiispensadas as COMultas a. que 
se refere o artigo 93 do Regulamen
to Geral de Contabtlidade pubUca. 

Art. 3\' O {:rédito especial em queg... 
t.ão será automàticamente registrado 
pelO Tribunal de Contas. tic::md() "-em. 
ser" naquele Tribana1. 



=~ -"=m= 

Art. t 9 E:3ta lei en,trara em ~or 
la data. de sua. publicação, revogadas 
18 disposiÇões eM contrâ.rlo. 

O SR. PRESIDENTE: 
Discussáo, em turno úniCo, do. 

Projeto de Lei da Câm.ara nQ 138, 
d e '1964 (n9 2.155.B.64, de iniela. ... 
tlva do Sr. Presidente da Repl1. 
b-lica, que transforma a Sscola 
PaUliSta de Medicina em estabe.
lecimento isolado de ensino su· 
períor, de natrneza autárquica. e 
dá outras providências, tendo pa.. 
ceres (ns. 931 e 932, de 1964). 

Da Comissão de protetos do Exe.. 
Cutlit,.'o, favora,vel, com as emen .. 
das qu~ oferece (ns, 1 a 4 _ 
CPE); e 

De Fmanças, fa'tol'á\'el. 

lIá sóbre a mesa, emenda qUe vai 
eI' lida pelo sr, 19 secretário. 

Ê lida a foeguin te: 

EMENDA N9 5 

Ao projeto de lei da Câmara ml:
lero 138--64. 

Substitua-se O art. 49 peio seguinte: 
Art. 49 O patrimônio da Es~ola 

laulista. de Medicina será formado: 
a) pelOS. bens móveis e imóveis que 

oram incorproados ao patrimônio da 
rn1ão em clUnprimento à. Lei núme~ 
~ 2,712, de 21.1.56, bem como por 
quéles adqUir1dos posteriormente; 

b) . pelOS bens móveis e itnóveis ad~ 
ulridos pela Universidade Federal de 
Ao paulo, crjada pela Lei n9 3,835, 
e 13.12.60. 

Parágrafo único _ Ficam transfe. 
idos para a Escola Paulista de Me· 
icma todos os' direitos deconentes 
as ações de desapropriação movidos 
ela Ulllversidade Federal de São Pau
" com fundamento no decreto T\Úr 
lero 50.342, de 15.3.61. 

JusttJ!caçáo 

A emenda decorre de solicitação da 
rõpria Escola e tem por objetivo as
~gurar.lhe () retõrno do seu :pa tri
,õnio. 

SS, f~n 3 de setembro de 1.964. -
>110 .1" .. ;7'1/.0. 

O :-'::. l.'HESIDENTE.: 

(Nogue,ra da Gama) _ Em OlSCUSO 
o o projeto com as emendas. (pau· 
) . 
Nenllum dos Srs. Senadores pedin. 
) a. palavra, enCerro a d1SCU!:i:di,o. 
A matéria da Ordem do Di.!l parl1 
pronunciamento <la Corr~i.sSão de 

:mstituição e Justiça. SÔOTe o pr(). 
to e as emendas, e das dema-i~ Co
iU;ôes SObre a emenda de plenário. 
Passa· se ao item. seguinte .. 

D1SCUSSão!.. em turno único, do 
Projeto de Lei da Câmara n'>! 140, 
de 1964, de iniciativa do Sr. Pre
sidente da Repllbl1ea (número .. " 
2.069.B.64 na Câm.ara>, que in. 
corpora à Universidade do Para
ná. o InsUtuot de BiOlogia e Pe~ 
quisas Tecnológicas do Estado do 
Paraná e dá outras providêncIas 
tendo Pateceres FavUT{zveis, sob 
947 e 948, de 1954, das Comissões 

de Projetos do Executivo e de 
Finanças. 

Em d1::cussão o projeto. (pausa). 
Não havendo quem peça a pala..

;t encerro .a discussão. 

r\ votação deve sé'T" feita em escro
lio secreto, pelo processo 'eletrônico, 
~m votação (pausa). 

Proce~se à vota·çao. 

íTai ser feita a apuração (Pausa). 
V"otaram "alm" 27 Senadores e 
ão" 7. 

~ouve q uaJro abstenções. 
:> projeto toi aprovado. Vai a san· 
~ . 
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E' O se.guinte O projet-o ap:'o
"fado: 

PROJETO DlE LE1 DA CAM.ARA 
Na 140, DE 1964 

(N9 2,069-B-64 na C-Ma de origem ~ 
Incorpora à Universidade ~ do 

paraná o 1n!Jtituto de Biologia e 
Pesquisas Tecnológicas do Estado 
do Paraná, e dá outras prcrvidén
das. 

o Congres.::o Kac:onal decreta: 

Art. 19 Fica incorporado à Univer
sidade do Paraná o Instituto àe B:o-
10gia e pesquisas Te{'Doló&lcas do Es
tado do Paraná. 

Parágl'afa úIUcO. O Instituto a qúe 
se refere êste :a:rtigo fica vinculado, 
como Instituto de pesquisas'noo com
plementar, ao Conselho de PesquL<:as 
da Unll'er.sidade do Paraná. 

Art. 29 Ficam incorporados ao Pa
trJmõnio da Unjão, lines de Q1laiSquer 
ônus ou indenizações, de acô;'do com 
a Lei Est.adual n? 3.728, da 21 de ju
nho de 1958. todos 00 bens fmó\'eis, 
móveis e semoventes dO referido lns
tJtuto. 

§ 19 A transf.e:-ência do patrimôaio 
far~se-á. mediante inventário e avalia
ção, que será procedida pqr represen
tantes dos Govêrnos da Uniã·o e do 
Paraná. 

§ 29 O patrlmôriio tra."'1Sferido passa 
a ser administrado pela Universidade 
do Paraná, na forma de seus estatu
tos. 

O SR. PRESIDENTE, 

(NoguCira da Gama). 

(item 4) 

= 

Discussão, em turno único. do 
PareCer da Comissão d~ Rela,ões 
Exteriores sóbre a Meru:;agem nu
mero 2QO (n9 de origem 327). pela 
qual o Senhor Presidente da Re
pública submete ao Senado a es
colha d.o Diplomata Milton Telles 
Ribeiro para a função de Embai
xador Extraordinário e plenipo
tencjário do Bl'asil junto ao G l/
vêruo da Repúb11ca da Ch:na. 

(item 5) 

Di.scussão, em turno únjco do 
Parecer da Comissão de Economia 
.s:óbre a Mensagem n9 187 (n\! de 
origem 32(H, pela qual o Sr. Pre
sidente da R,epúblIca submete ao 
Senado a escolha do Sr. Gra
tu!iano da costa Brito para a fun
ção{) de membro do Cons31ho Ad
ministrativo da Defesa E::onômi
ca (CADE). 

Em se tratando de matérias a se
rem a.prec1adas em sessão secreta so· 
licito aos Srs. Funcionários da Mesa 
que tomem as providências de di· 
reíto. 

(A sessão transfonna-ses em se· 
creta às 22 horas e 5 minutos, vol
tando a ser pública, às 22 hora,<; c 
20 minutos!. 

·0 SR. PRESIDEXTE: 

(Nogueira da Gama) - R<;tá r("'a
berta a sessão pública. 

Está. esgotaru a matéria d3 Ol'rlt;m 

n' 112, de 1964 (n' 2.1W-B-64 na C ... 
68 de or::Igem) de iniciativa. do Sr. 
Presidente da RepÚblica, que autori
za a Sooiedade Brasileira de Educa· 
ção a a.!ienar terreno que lhe !oi doa. 
do pe1a União Federal. 

5 

n:SCussã.J, em turno único. da re
dação f~nal toferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n9 892, 
de 1964) do Projeto de Decreto Le-
glslativo n? 49. de 1964. originário da. 
Câmara dos Deputad0S (n9 100-A-63 
na CMa de origem). que mantém o 
ato do Tribunal de contas da Uniã() 
denegatór:o de registro a contrato de 
constituição de aforarl1ento de um lo_ 
te de terreno de ln.arinha beneficiado 
com a Salina "São Franc:~co fi-O". 

6 

D:scussão. em turno UlUCO, da re
dação final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n9 893, 
de 1964) do Projeto de Decreto Le .. 
gi."ilativo n9 62. de 1964, or:~iná.rio da 
Câmara dos D:::put.ados (nQ 131-A~64 
na Casa de origem) que mantém c 
ato do Tribunal de contas da união 
denegatõrlo de registro ao contrato 
de empréstimo, com recursos prove
nientes da colocação de .. Letras da 
Tesouro", no montante de Cr$ .... 
l.OOO.DOD.DOD.OO lum bilh~') de cru .. 
zeiNs). celebrado a 1.7.63. entre a 
União Federa: e o G3vê!"no do Estado 
do Ceará 

7 
Art. Sa F:'ca asseguradO o afjfovel. do Dia, . 

tamento dos ~el'vidores dn ID&tituto de Não há ()l"ad-ores Inscrito.c::. Ducussão. em turno un:co. da Re
dação Final (oferecida pela ComIssão 
de Redação em seu Parecer n9 819, 
de 1964) do Projeto de Decreto L!!
gis!ativo n'" 89. de 1964, or:ginál'io dit 
Câmara dos Deputf1do~ In/) 162-A-64 
na Casa de orIgem), que .tlnrova· o 
texto do Acôrdn entrp nS Estad0<: Uni .. 
dcs do Bras!! e a Republica Federal 
da Ale.manh(l. sôbr'" ))fvi~é~:OS adua
neiros . de com.ula do< de carreira e 

1 Íl;ncionú:ri<Js, assinado em E·cem, a. 

BiOlogia e Pesquisas T ecno16g.iC.as, no Não havendo quem peça a paluvra, 
qUadr? do pessoal da Universlda~e do vou encerrar a sessão desio-nando para 
Paxana, aprovado peJo Decreto nume-' a de amanhã a se~uinte'" 
'ro 51.356 de 24 de novembro de 1961, "' 
cujs a.dmls.sões tenham sido publica ... 
das no órgão oficíaJ do Estado a~ 31 
de maio de 1964. 

Art. 49 O poder Executivo criará, 
no Quadro do pessoal da Universlda· 
de -do- Paxaná, obffiecidas as prescrl ... 
cões legais, 00 caJ"gos necessários aO 
aproveitamento definitivo do pessoal 
de que tratG. esta lei. 

§ 19 Para os efe~tos dêste artigo, a 
tTnlver.sidade do Pa-nu1á apres.?ntará 
ao Ministério da Ekluea~ão e Cultwa 
a relação dos servidores do Instituto, 
especificando a forma de investidura, 
a natureza dos serviços desempenha
doo, a data: da nomeação ou admis"3Fo 
e El. remuneração de ca<la urn, proce· 
dendo de maneira Idêntica com rela
ção às funçôe& gratificadas. 

§ ~9 O temPQ de serviç() prestado ao 
InstItuto de Biologia e Pesquisa.s Tec
nol6g1cas pelo.s servidores aproveita
dos será contado para os fins cans
tant-es do arUgo 192 da Constituição 
Federal. 

Art. 59 O::: recursos nece:ssãr1os ao 
atendimento dos encargos desta lei 
sexão os 00llstan tes das dotações da: 
pi'óprla Universidade. 

Art. 8P Dentro de 3C (trinta) tilas, 
contados da data da vigência desta 
lei, o Instituto de Biologia e pesquI· 
sas TecnOlógicas submeterá ao Con
selho universitário do Paraná o pro
Jeto do seu nôvo Regjmento Interno, 
regendo~se até a. sua aprovação. no 
qUe couber, pelo seu a.tual Re'gula.
ment.o. 

parágrafo "O.nico. O nôvo Rezimcn
to Interno disporá sôbre Q f-arm.a pela 
qual o Instituto continuará manten
do 8.') sua.s divisões e serviços que 
atendam às necessidades agricolUs, 
pastoris e industriais do Estado do 
Paoraná. 

Art. 79 Esta lei entrará em vigor 
em la de janeiro de 1965, revogadas 
.. dl~ôes em cQI)trárlo. 

O",DE:M !lO DIA 

~E.'SSAO . DE 4 DE SETE:\lBRO 
DE 1964 

lS~xta -feira) 

Votação, em turno un:co, do Pro- 30·11·63 
jeto de LeI da Câmara n9 138, de ISH 
(n? 2.155-B~64), de iniciativa do SI' 
Presidente da RepÚblica, que trans
forma a Escola Paulista de Medicina 
em estabelec!mento iso.lac1o de ensino 
.superior, de n.atur€za autárquIca e 
dá outras provid\?ncias, tendo uare
ceres ms. 93] e 932, de 1984) da Co_ 
missã_a de Projeto.c; do Ex2cUt;VO 1a~ 
vará vet, COm as emenda<:: que oferece 
(D.S, 1 a 4 - CPE). e de F:n9.nctls 
favorável. - Dependendo de pro· 
nunciamento da Com!s.são de Cons
titu!ção e Justica sObre (I p.ojeto e 
M emendas; das demn's Com;ssões 
citadas, sôbre a emenda de P:enár:o. 

2 

Votação, em primeiro tumo, do Pro
jeto de Emenda à Constitulção n9 8, 
de 1963, orlginário da Câmara dos 
Deputados (n9 2-A-63 na Casa de ori
gem). que dá nova redação ao pará: 
grafo 19 do art. 28 da ConstituJ('ão 
lfederal mutonom:.a dos Municín:o-'). 
tendo parecer favorável, sob nq 7(jl, 
de 1963, da Comls~ão ES!Jfc!,aI. 

3 

D"scu..<::são, em turno únlco, da re
deção final (Oferecida pela comissão 
de Redação em seu Pareéer n 9 575 de 
1964'. do projeto de Lei do Senado 
n~ 14, de 1964 que dj:::.põ~ gôbre 1\ 
doação, ao Estado do Parâ, de pró
prIo fE!-dcral para ne~'" Sér Instal:\do 
o Tr:b'Jnr.l E:eitoral d2Q'..!ele Estado. 

9 

D:.scussão, em se'!und.o turno, do 
Projeto de Lei do Senado n9 34, de 
1934, de a.utoria do Sr, senador Be .. 
zerra Neto, que acrescenta p'1rá9:ro1fo 
"Único do artIgo 47, da Lei n9 830. de 
23 de setembro de 1949. que reórga .. 
niza o TribunaJ de Contas. te:ndo Pa
recer fa.vorável, sob n9 674. de 1964, 
da Comissão de constitu:ção e Jus
tjça. 
Es~á encerrada a s~s~o. 
(Levanta-se a sessão ás 22 

25 m:1'1utos). 
noras er 

Discussão, em turno tlnico, da re-
dação f~nal (oferecida pe1a comissão .... . Il' 
de Redação em seu parec"r n9 854 TH.E .. IIO DA ATA DA 141· SESSAO, 
de 19C!l do Fiol'l<> de ~I d Cfi' DA 2' SES8AO LEGISLATIVA, DA 
maIa n9 35, de 1964 (D9 lO4-B~83 U; 5~ LEGISLATURA. EM 28 DE AGOS
Casa de orIgem), qUf.' dá nova reda- TO DE 1S64, QUE SE ftEPUBLTCA 
ção ao' § I' do..,t 77 da Lei núme POR H~\VE1R SAmO CO"l INCOR
ro 3.807, de 26.8.60 (L.i orgilníc, d~ RiEÇõES NO DJARIO DO CON-
Prev1dêncja C:ociaD G-:=tE8S0 NACIONAL - SECA0 n -

~. DE 29.8.64, A PAGTNA N 2.991, l' 
4 COLUNA. 

D!sctz.s:são. em turno umco. a.a re~ 
daçao tmal, oferecIda pela Com:.ssão 
de RedaçãO, em seu Parecer n9 855 
de 1964, do Projeto de Lei da Câmara. 

......... ' ........................... . ........................... ~""" .... 
" ........... ~ ....................... , 
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PIIRECERES 
Parecer n9 897 -ti, de 1954 

Atos do Diretor Geral 
o Diretor-Geral dcfe.i1u 

tes" requerimentos::. 

latJva, PL· D: e~l que. soliettâ licença
gestante, a "partir G'..; :3 ·:'e azü_to ~~e 

Os seguln· 1ge4; " ' 
N~ .Dp-l,03l-f-4 _ De Diva Q,'\'l-

9. REUNIAD. ElIT!l.AOR::>!NAAIA, 
RE.\LlZADA NO DrA 27 DE Anos-

. TO DE 1961 

·N~ Dp ... 957 ~64 
:A~r&s Ferreira Di(JJS. 

. 101>Úi,' ot.icial Legl:1a·t·i\'a~ PIr5 em Aos vínt.e e sete aias do m&. de 
De GenOVC71IQl+C sollcita. ferias rel:ltivas a 1962, a \sgôst.-o do ano de mn novecentos' ~ 
Au~iliar, Legls-- pnl~tir de 19 de O).~'.:.:-::. ... b!"o d'J 19.64.' ,ses::.enta. e qua.tro às deZaEse1s pores 

Nada. mais havendo a tr-atar. o se: 
nhor p.residente-, encerra a present~ 
reun::ão. e, ?a.te. constar. eu, J. _ .,i 
,Passos Dantas, secretár:o ctn. C~:-·; 
-são, lavrei a. presente ata, que. l11U.Il 
vez..lida. e apr.av2da, será. pelO sen.h~·:: 
Presidente assinada., 

iNSTITUTO DE PREViDEr~CIA DOS CONGRESSISTAS 
BALANCETE DO M:€S DE AQôSTO 

•. 
RECEITA 

31 .:. ruicE)'I'A DE PREVIL)~'WIA 

. 312 ..:.. e<>ntribUi>'ÕCl! E<;pec!.,,1s 

10 - C{>ntríbuiçóeõ de Ca.rêllC\1i. 

Oi -' Segur!ldo. Obrlgatd.ioo ........... ~ ......... , ........... . 
, 03 _ Segurados Facultativos ••• , ••••• o •• 0, •••••••••••••• _. 

9.652.tOO,OO 

15.832.~,3a 

C41 :... Juros·de Mera ............. o. ; ..... "" ................. 0·0 .... ~.......... 492,000,06 ----TOTAL o. ••• o..o. ••• o..o.o.o. ....... ~ •• ' ..... ' ..... 0·0 .... . 25.976.480.30 

====1 

D'E S P ES A 

51 - DESPESA DE PREV!D!i:NOlA E ASSmnNCI.Il 
511 -' BeneficioS 

;J, 

10' - -tensões a. Contribuintes . 
. (Allooentadorias Ordbãrlas) ~-;.~ ~-;, .• ::~::.: ........... ','" . 2,129',382,40 . 

. 11 - Pe:J.?Ôes POr AcldeDtr--s o~' Moléstia '.... ..; 
(AposentcuQriás &p'!ciaiB) ........................... 529.500,00 

519 - Diversas Despesas d"e Pr(j'vidé.n<:ia. '.. 
10 - Restituição de COntribuiçõo. ................. ....... . lU:ino.oa. 

55 ..,.. MUIUAÇõES E REGULARIZAÇõES 
559 _ Diversas Despeea.s de Admi.nistraç~O 
10 - De.spe.sa. de ATreoa<lat.âo ' •••••• ' •••.•••••••••• ,..... •••• 12 .. 00 ' , 

SUB'fQT AL • , ••••••• , •• o ............. ' • ...... ........ 2.75-3.534.40 

SAI.nO DO tms .. ' .. 0 •• .-................... 0' ...... . 23.222.885,90 

TO'I'AL •• _ ......... , ••••••••••••• ; ............... . 25.976.4110,ao 

-m 
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~~--~----------~~~-=~~~--=-~~~-----~~--~----
COM!SSõ~S PERMANENTl\1S 

MESA < 

r,eoIdente - Moura Andra"o. IPSP) 
J ~~t;f"'Prestcen"f ~o"ue1rá &. Gama <P'I'B) 
1 . .J Secretário· - D1aal'te M.ar1a fUDNt ' 

\ ... Secr~tà11o - Ullnert(. Me.rt.n.ru, PSD) 
a.:.> 8ecretârlO - AClalberto Sena fPTB. . 
... Secretário - Cattete .PlnheIrO CnN) 
1.' Suplente - JoaqulllJParente IUDNI 

Ao SUplente... . ·::fl'" PSD) 
3.' SUplente - Vasconee_ TOrres 'PTB) 
... Suplente - Herlbalao. Vieira Isem legenda - BPIl 

REPRESENTAÇAO PARTIDARIA 

PAATlDO SOCIAL DEMOCUTICO IPSDI - 22 representantes 

1. Jose Outomard - Acre 
I. Lobão da SUvelra - ParA 
8. EugêDlO Barros - Maranhão 
4. Sebastião Archer - Maranbãó 
$. VIC'tOrlDo Prelro _ A4aranháo 
t. SJgetredo Pacheco - PiaUl 
rt. Menezes Pimentel - Ceará 
8. WIlson Garn;a1ves - Ceará 

9 Walf<ed" ourgel - a. G, Norte 
1.0. Ruy Oarneiro _ Pararba 
11. Leite Neto - Sen:lpo 

12. AntOmo Balb1no - Bahla 

1
13. Jetferaoo d. Aguiar E. Santo 
U. GUberto Mar1Dho -Guanabara 
15. Moura All<Irade - BAo Paulo 
16. AtllIo Fontana - Santa catarina 

1

17 Gu!do Mondln - R. G. SUl 
18. Benedito VaIladare. - t.t Gerais 
19. Flllnto MUUer - Mato Grosso . 
20. Josll Fellclano _ Goiás I 21. Juscellno. Kubll!!chek - Golãs 
22. Pedro LudlWlco - Galãs 

PAATIDO I'RAllAloHISTA BRASILEIRO IPTBI - 11 reprosootaotes 
1. A<lalberto sena _ Acre 110. Pessoa de QaelrOZ _ Pernambuco 
a. Oscar 1' ..... - Acre 11. JOIIé ErmJrlo - Pernambuco , *. Vivaldo L.ima - Amazonas . 12. Silvestre pérlCles - Alagoa. 
to EdmundO L..eVl - Amazonas /13. VasconcelOs TOrres - Rio de Ja-
5. Artbur VJrg!llo - Amaaon.. nelrO 
6. Antônio Juel> - COarl> . 14. Nelson Maculan - ParaDA 
,. DI. Sull Rosado - R.G. Norte 15. Mello Braga _ Paraná 
8. Argemlro de Figueiredo .. Paraíba 16. Nogueira da Oama - M Gerais 

I. Barro~ Carvalho - Perna.mbuco I 17. Bezerra Neto - Mato GTO$.SO 

ONlAO DEMoCRATICA NACIONAL ItmNI - 15 representantes 

1. Zacnarlas C!e AssUmPçAo ':"". Pará 
3. Joaquim Parente _ Plaul 
I. JOOé Cândido - Plaul 
,. DlDarte Mariz - R.O. do Norte 
5. João AgripinO _ paralba 
e, Rui Palmeira - Alago .. 
"1. Eurlco Rezende __ E. Santo 
a. ,-\tonso Arinos - Guanabara 

9. Padre Calazans - SàO PaUlo 
lO. AdolPbo Franco - Paraná 
11 Ir1neu lrnhaUSel" 8. catarina 
12. AntOnio Carlos _ 8. Catartna 
13. Daniel Krfeger _ RIo Grande do 

SUl 
14. Milton Oampos - Minas Oerais 
15 .. Lopes da Costa - Mato oro .. o 

pAAnDO LIBER'l'ADOR IPLI - S representantes 
1. Aloyslo do carvalho - Bahla • 2. Mem de Sã - R. G. do Sul 

pAATIDO I'RABALHISTÃ NACIONAL InNI - I representantes 
1. c.ttete Pinheiro - Parâ • 2. LiDo d.e Mato. - $. PaUlo 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA (PSPI _ I rep .... entant .. 

1. RaUl Glube,t! - E. Santo I 3. Miguel Oouto _ R. ele Janelro 

PAATIDO SOCIALISTA BRASlLtllRO (PSBI - 1 representante 
1. AurêUo VIana - Guanabara 

MOVIMENTO TI'lABALIUSTA RENOVADOR (M'l'RI _ 1 representante· 

1. Aarão Stelnbrucb - Rio de Janeiro 

PAAUDO REPUBLlCANO (PRI _ 1 rep .... ntante 

1. Jtlllo Leito - Sergipe 

PARTIDO DEMOCJUlS'A C!U.STAO (PDOl - 1 representante 
. I. Amon ao Melo - Ataao .. 

aM LoEGENDA 

1. Josaphat Marinho - BahIa .3. Herlbaldo Vieira - Berglpo 
• RESUMO 

PartlaO 'Soclal Jn:71locrâtjco U~SD) •••••••••• _.-. ... u 22 
f"i:4.,·tJ.r't frra.ba.1hl1!tkl 6l'aallell'c IP'I'B) ,. ...... ~....... 11 
UDJão uemocrAtJca NacJonal IVDm ........... ;_ ••. ~« 15 
Partido Lalbe.rtadOl 4PL.' ... :.... . .•• ................. a 
Part1do l'rabalblsta Nacional (PTNl ...... _ ......... ., 8 
Partldc SaclaJ ProgresSlSta tPSP, ................... III:~ S 
ParIJdc SOC!.;\I1Sta BTastle1l'o tPSB) ......... _ ......... : 1 
Partido RepUbUcano I PR' . . . . . . . • •••••••••••• •.• ........ 1 
Partido Democrata Cl1.stão fPOC) .••.•••••• :. __ .0 .. ., 1 
Movimento Tro.balhlsta Renovador (MTR)., .o., ._ ....... n; 1 -64 
Sem Jegenda ". #"" ",," •••••••••••••••••••••.••••••••••.• e" 2; -68 

BLOCOS PARTIOARIOS 

Bloco Parlamentar IIld.ependente 

PSP •••.••••••••••••••• ~ ................... . 
PT':" ••••••••••••••••••••••••• o ••••• o' o •••• 

p~ •••• " •• - .............................. . 
PR •••••••••••••.•.•••••••••••••••••••••.• _. 
~l'I'R .,.:. t .......... ~ ........ , ••• , ••••••••.•• 

PDC ...••••••••••••••••••• ,,,. ' •• t •••••••••• 

Sem legenda' •••••• ,... •••••••••• _ ......... a • 

LIDERANÇAS 

3 Senadores 
2 Sena<lor ... 
1 Senaà.Ol' 
1
1 

Sena_ 
Bona_ 

1 Senador 
2: Senadore. 

lO seU'Cloro. 

Llder do Governo 
Dan'el Krleget tUON. 

fici·Llder 

I Mem de Sá 

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE 
• 

"Ader:. Lino de Matos .1.P'l'N,. 

Vtce .. Liderea 

Aure110 Vianna tPSB) 

Julio Leite - tPR .! Josaphar M..r,l'inlW -se! 'Si,.nda.)~ 
Aarão Stelnbruch I MTR) 
Miguel Couto IPSP, 
Amoo de _Mello tPDCI 

n - PARTIDOS 

pAAnDO SOCIAL DEMOCltAUCO PARTIDO LlBERTADOR (PLI 

Llder' Mem <te Sa. 
tPSD' 

LJder: Fillnto MWlel 

Vlc&--Llçeres: 
WilSon Gonçalves 
Sigefredo Pacheco 
Waltredo Gurge) 

Vfce·Wder: AlOYSio de Carvalho 

PARl"ll.JU SOCiAL PROGRESSlSTA 
Lider: Miguel Conto 
Vlce- Llder: Raul Glubertl 

I' AATiDO TRA.BhI.!USTÁ 
NACIONAl IPTNJ 

PARTIDO fRABALHlSTA ·L1der: Ltne d.e Matos 
Vice-Llde" cattete Pinheiro . SRASILEIRO IPTB) 

Llder: A.rtbUl VU'iiUo 

Vice-Lideres: 

Beu.rra Neto 
Oscar Passos 
An.tOnJo Jucá 

OI - PARTIDOS VIr. UM SO 
REPRESENTANTE 

MOVIMENTO I'RABAJ..H1STA 
RENOV ADOR IM'l'RI 

Representante; Aarão Stelnbruch 

'ONlAC DEMOCltATICA NACIONAl. PAATlDO DEM~g:TA CRIST!\Q 
IlTDNJ I 

Lidei: Daniel Krleiel 
Vlce--Uderes: 

Eur1CO Rezende 
Adolpho Franco 
Padre Calazans 
Lop~. d. Costa 

Representante; ArnOD de Mello 

·PAAnDO ru;:I'UBLlOANO (PRI 
Representante: Júlio Leite 

pARTlDO SOCIALISTA 
BRASILEIRO 'PSBI 

ftepresentante: Aurêllo VIanna 

ACRICUL TURA 

Presldente _ Senador José Ermlrlo (PTBJ 
Vice-presidente - Senador EugêDlo Barros (PSDI 

Titul .... 
Eugl!nlo Barro. 
JOsé Fellolano 

Titular .. 
José Ennlrlo 

,DIx-Huit Rosado 

Titular .. 

LOpes da costa. 
AntOnio Carlos 

COMPOSrCAO 

PSD 
Suplente .. 

I. AttUlo Fontana 
2. BenedIto Valladares 

Suplentes 

1. Melo Braga 

tmN 
2. Argenliro de FigueiredO 

JuPlentes 
1 ..... ru .. ~eger 
3. João Ag>1pb1o 

B.p.1. 
Tttul., os SUplentes 

Júlio L.elte Raul Glubertl IPSP) 
Seerot4rlo _ JOIJI Ney Dantas. 
_60s: - qulnt .... felr ... ãs 10 hor .. 
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CONSTlTUIÇ~() ~ J~STIÇA, 

Ptesta€nt~ Monsu '\rlnO~ ,UDN) 
Vice-presidente - Wilson Oon~al\'e'i ~.PSrH 

Tlt111are~ 
Jofferson de AgUiar 
A!ltOtllO Balb;no 
Wilson Oonç:HVe! 
RlJv Oarne1r.) 

Tltul:;lres 
Edmundo Le'lJ 
Bezerra Neto 
Arth'lJ.J l~trglllo 

ç' .'l'\tu~rHe,J 

CUL'.,j Pi. lS I ç AO 

PSlJ 
8up1entca 

1'. Menezes Pimentel 
2 Leite Netu 
3. JosP f'eJi('iaIlo 
41. FUinto Mülle~ 

PTH 
Suplentea 

1 Argemlrr.l de FigueIredo 
:1 OSCQJ Pas~os 

2. Melo Brag::-

UDN 

Aloysto ~Ie CarvaUlú • PLl 
Afonso AJinoa . 
Miltoo Campo.s ,.) 

SuPlente3 . 

1. Dantel Kneges 
\:I João Agripino 
3; l!'uri'CO Rezende 

n P.t. 
SUOH!I'lteS 

JOsaph<J Mafwna -sem Icgell~hP Aàrão Stemtn'Ucl.l 
:';iecreré.r1a .. Maria Heltns BllcnO Brandão. . 
UeuJ'Jõet _'auaJ'tas"'teiraa ~c 16 bons 

OISTRno FEDERAL 

PRES.~l)ENTi;;, c.;ent;1dor Auréllo Viana 

, V1CE.-PRESIUEN'l'E~ ~m\.dor ~edro Ludovico 

TttulareE. 

Pedro LUl1ovico 
FUinto ~ülJel 

Oscar .Pa..lSOS 
,Edmundc Levy 

Eurico Rezende 
Antônio Carlos 

suplfmte~ 
, p, S, 0, 

Jose Fellclano 
Walfredo üUl'gcl 

p, L 8, 
Melo Braga 

Antônio Jucá 
U,O',N, 

zat:hamlf de 1\ .• ':,sumpQi\o, 
.l . Lopes da Costa. 

B, t", L 
Aurélio V'lanna Uno de MaU'os 

SECRETARIO: Aracy O'Reilly de Souza 

REUNIÕES: 6a~felra5' -- às 16.00 norns 

ECONOMIA 
PresIdente Lelte Neto ,PSD, 
Vice~Pr('sl-:iente - Jose grm!rl0 c PTBJ 

TU 1\ la.res 

LeIte . Neto 
Atr1llo Fontana 
José FeUcla.no 

Titulares 

José I!!rmtrlo 
h!leIO • Br!lun 

Suplentes 
Adolpho Franco 
Lopes da Costa 
lrinehJ 60rllha IJ,.'l.f'.D 

Tttulares 

,Miguel Couto I p::.;el 

COMPOSfÇ'AO 

PS1J 

Suplente... 

1, -Jefferson de A.g:Ul9.1' 
,2, StgefredO @stcheco 
3. Sebast,ião Archet 

,PTB 
SuPlentes 

1. Bezerra, Net-O 
2, Oscpr Passoal 

UDN 
1"itulnrea; 

1. José Câ.ndlào 
2. Zaclla rias de Assumpcão 
3·, Mem de Sâ IPTv 

13.!",1. 

SeCretária - Araoy O'ReU1,. 
flel\nlõ .. - qulntas-Ielr ... , às 

Suplentes 

AuréUtl Vianna lPSB) 

15,3\). 

E,DUCAÇAO E CULTURA 
Presidente _ Meneze~ Ptmentel (PSDI 
Vice-presidente - Padre OaJaz.an.a (PTa) 

TitulllIeJ 

Mene... Pimentel 
Wallredo Gorgel 

COMPoSrçAO 

PSD 
Suplentes 

1. Benedlt,o VaJ1adnrea 
2. stgetrooo, PBcheco 

(O) Lloenclado. Sui>stltuido pelo Sr. Eurtco Rezendo. 

o 

I 
I 
I 
I 

, . 

TI' utare3 

Pe~;soa de Que!roz 
AntôlÚo Juc,:) 

rlf ularcs 

Padre Calaz1ü1'5 
Mem de Sá IPL) 

PTB. 

L liJdmundo LeVI 
2. VivuJclo Uma 

, UDN-
• S~lP!entea 

1.' 'Afonso Annos 
2. M1lton CampoI 

B.P.l. 
flt llJarcs Suplentes 

Josaphat L\·latinho IBem legenda' Llno. de Matto:i tP'l"N'> 
SecretAria - VeTa Alvarenga Ma!ra, 
Reuniões quarto .'feiras . às I~ horas •. 

FINANÇAS 
Pre~td~nte f\rgemtrc de; f'tgueiredO' (PTBl 
Vlce~Presldente - ·Ca.ntel KriegcI tUDNI 

'líll.llarea ' 
V1ctorlno (o'relte 
Loblc d. Sll~C1ra 
Sigetredo Pactleco 
Wilson Gonçalves 
LeIte Neto 

Titulares 
Argemlro de FJaucÜc.1:l 
Bezerro Neto 
Pessoa de Quetroz 
Antônlo Jucê 

rtttUnrC!i -
Dan:el Krtegel 
ITine\! Bornhausen 
EUrü~o Rc:rendc 

'rIlUlar 
Mem de Sá 

l'1tultlrea 
Lino d~ MatOJ IP'f'm 
Aurélio V!nnna (!lSBt 

OOMPOSIÇAO 

. PSU 
SuplentM 

1" Attillo Fontana 
2 fose (JU\olnaro 
3' t!.ugênlo de t1rl rfOl< 
4, Menezef P\mentel' 
5. Pedro LUdovlco 

PTB 
Suplent81 

i. José e:rmtrto 
~. ,J;:~mundo Levt 
a. Mélo Brag. 
i. Oscar Passol 

UDN 
. SuplentOll 

1, Milton Oamp04 
•. J09:0 AgripinO 
3 Adolpho Franco 

PL 

B.P,1. 

suplente 
AlOySIO de OUVB;lh«, 

1. J1l1Jo LeIte fPR' 
Suplentes 

~retj\r1o - 0111 BrUgger 
Reunlbes - Quartas, feir03. 

2. Josuphat Marlnbo (S~m legendar 

INDÚSTRIA E COM~RCIO 

PresJdcrrt,e - Senador José. Feltctano / PSJ)\ 

Vice-Presidente - Senador Nelson Mnculan ('PTB) 

COMP{}SJÇAO· 

Titulares 
José Fellclano 
AtOlo Fontana 

Ne.Lson M:acUlan . 
Barroa de Ca.rva lho 

AdQJpbO fi'rIUlCO 
lr~neu Bornhuw,en 

Aarão Stelobrucn 

PSD 

PTB 

UDN 

B.P.!.· 

6uplentea 
Lobão da SUve1ra 
Sebastião Archcr 

Vivaldo Lima 
OscaI Passos. 

Lop~ dA Cost&" 
Eurico Rezendet 

RauJ 01ubertl 

SecretAria _ Marta E:1elenn Bueno Btandão •. 

Reuntão - Qu1ntas·lelras à! 16.30 noras. 

LECISLAÇÃO SOCIAL 

PRESIDENTE: Scoador Vl\'IlJdo L!roa (P. T ,S., 

V1CE~?RESWENTE; St!o3dor 

Titulares 

Waltredo Gurgel • Suplentes 

(P,';,D., 

Ruy Oa. aetro 
Walfredo Qurgel 
Attlllo F;'ntnna. 
EUgênio Barros 

Vivaldo Lima 
Antônlo Jucá 

Eurico Rezende 
Antônio Carlos 

p, S, D .. 

p, T, B, 

U. D. N, 

Lelte- Neto ' 
Jose GuJomard 

. Slgetredo . Pacheco 
Lobão da Silveira 

Edmundo Levy 
Pessoa de Queiroz 

. ,. 

p, S, B, e 

Lopes da Costl 
lIach.rlas d. Assumpçl<> 

/d, T. n, 
Aarão 3telnbruch 

SECRETARIO: Cláudio r. Camelro Leal 

REUNIOES: 3 .. -tel"aB - 'às is,oO horas 
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Sexta-feira 4 

MINAS E ENERGIA 
PRESllil<.1.~TE. Senador .. ~osaplla t ~~18rlnho (1? E. 1.-) 

VICE-PRESIDENTE: SenadOl" Jose Enlll1'io iP.l.B.) 

Titulares 

BenedIcto V'alladares 
Jeíferson de Agul(ll' 

P. S. D. 

-, 
P. T. B. 

S~!p!ente$ 

Pedro L..ltdl)\'!cO 
Fl1into Muller 

.José Erlt'.lrlo NeWot'l Ll,laCUlan 
Argemiro de Figuejredo . Antônio Jorá 

João Agrlpltlo 
AntOnio C'lt"los 

O. D. N. 

B. P. l. 

José Cãl1dicto 
t\f.on.so Arinos 

.)osaphat M.arinho Júllo Leite 
SECRETARIO: Cláudio I. Carneiro Leal 

POUGONO DAS SÉCAS 
PRESIDEN'l'E: ·Senador Ruy Carneiro tP.S.D.) 

VlCE~PRESIDEN'l'E: Senador Aurélio Víanna (P.S.S.) 
Titulares SupleMc1;l. 

Ruy CarneIro 
sebastião Arcber 

[)ix-Hult RoSRuQ 
Argemiro de Figueiredo 

1'. S. O. 

P. T. B. 

U. D. N: 

Slgefredo Pacheco 
Leite Nelo 

Ontônío Jocâ 
José Ermírio 

JOA.o Agripino Lopes da Oosta 
JOs/: Cândido Antônia Carlo~ 

P. S. B .• P. R. 
Aurélio Vianna JtUio Leite 

SEORETARIO: Cláudio 1. Carn~iro Leal 
REUNIõES: ij:il.feiras - às 16.00 bar6/' 

PROJETOS DO EXECUTIVO 
PRESIDENTE: Son,dor João Agnplno .o.D.N.) 

VlC~PRESID:eNTE: Senador Wilson Gonçalves (1'.6.0.) 

Tltulares Suplentes 
P. S. LJ. 

Lelet Neto 1. Wal!redo Gurgel 
José GuioInard 2. José Feliciano 

3 Roi Carneiro 
P. L. 

Mem de Sá l. J\loSsio de Carvalh~ 
P. r. 8. 

Ba.rros Carvalho 1. Edmundo Levy 
Sez erra 1<010 2. MeIa Braga 

U. O. N. 
Daniel Kr!eger 1. 'AntônIo Carlos 

2. Adolfo Franco 
B. P. 1. 

Llno de Mattos 1, Aurélio Vianna 
SECRETARIO: José Soares de Oliveira Pilho, eventual ... 

REUNIOES; 3~-feira. _ às 15,00 horas 

REDAÇÃO 
PRESIDENTE: Senador D1X-llu!t Rosado (P.T.B.) 

. VICE-~RESIDENTE: Senador Antônio Carlos (U.D.N.' 
TituJVf!S Suplentes' 

Wlll!redo Gurgel 
Sebastião Al'cher 

DIx-Rult Rosado 

P. S. D. 

P. T. B. 

ti. D. N. 

Lobão da Silveira 
José Feliclano 

Edmundo Levy 

Antônio Carlos Eurico Rtzende 
SPl • S/LEGENDA 

Jt1.lio Leite Jos"phat MarInho 
SEORETARIO: Neuz. J. Verrisimo 

REUNlOES: 4"·teira - às 16.00 hora. 

RELAÇõES EXTERIORES 
Pm;Ulente.... SenedJto VallaasrelS (PSD> 
V1ce~PresldeDte - Pessoa .de Quetro2 lP'l'Bl 

BiDedjcto~ V'\Jlada.res 
Fillnt<; MUlJeI 
Meneze2 !?1·nenteJ 
José OlUomard 

Pessoa tia Quelro< 
ViValdo Lima 
Oscar Passo. 

AntOnIO Carlos 
José Cândido 
RUJ Palmeira 

1'SD 
1. 
a 
a. 
4. 

PTB 
1. 
a. 
3. 

urm 
1. 
3. 
3. 

B P.l. 

Suplentes 

Ru, CanIelro 
Le1teNeto 
Vletcrlno li'l'etre 
Wilson Gonçalves 

AntOnlo Juc! 
ArgeDIlro ~. J1'lglltdredo 
Mwo Braga 

Padre Oa.lazana 
João AgripIno 
Mem de Sé IpU 

Aarào .Ste1nbrueb fMTR\ Uno de Mattos LP'l'Nl. 
Sec;1"ettlríO JoAo Batista C'arteJon Bronco. 
Re1ln~ea ..... qUlllta& :l'e1ras. iJ.S 16 noras. 

'} 

\ 

J 

, 

SAlIOE 
}Jt:L::::! DENTE; Senador Sigetredo P~CllCCQ (P.S. O • 

ViCb-í- ~-U::SIDt:.l·\TE: SL'od.dul' Jo~é Candldo \ U I) N.) 

• TltUll.\J eS HUlJlen(ps 
P. S. O. 

Sigc!redu Puchecc WaUl edo GUl'ge.l 
Pedro Ludm!lcu Etlgênio Burro} 

p r. B. 
Dlx..,Hujl ftO.--Ll ctn Antônio JUl::1 

1'. 8. P. 
RauJ Giu!)prU Miguel Couto 

U. O. N. 
Jose C,lDdido Lopes da COSt2 

SECRETJo..EIO; Arac3i O-RelhY de Souza 

Rcunlões: 59·feil'a - às 1600 horas 

SEGURANÇA NACIONAL 

• PRESTDl;:"~TE: Senador Zacarlfis de As.mmpção <([.D.N,) 

\TH"::E--' 'RESID"I:N'L"E: Senador OSCRl' pj"l~SOS (P.S,D.' 

Tit.ulare~ 

Vlctorino F'l'cire 
José Guiamn rd 

Osc:u' Passos 
Sllvestrf' Pél'icles 

P. S. D. 

P. T. B 

O. D. N. 
Zacharias de Assumpção 
lrlneu Bornhausen • 

B. P. I. 

Suplentes 

Ruy CarneIro 
Attilio fo'On tana. 

Jose El'm1rio 
Dix·Hu'; Rosado 

AdOlfo 1;i'r.lIlCD 
Etlrico Rezend~ 

RauJ Ojubcrt· Aurélio Vianna. 

SEt:RETARlO; Alexandre Ptaender 

REUN10FS; b.!"·.feira - A.s 15,00 horas 

SERViÇO PúBLICO CIVIL 

PRESIDENTE: Senador AlOySiO de Carvalho (P,L.) 

.VICE-pRkslLJENTE; Senador Leite Neto IP.S.D.) 

'1'1tulareF Suplentes 
P. S. D. 

LeIte Neto Victortno Freire 
Sigc!redo Fillnto i.\I1üUel 

P. T. B. 

Dlx-Huft Rosado Mck Braga 
silvestre Péricte.s Antônio JUC:l 

U. D. N. 

Padre Calazan: Antdnlo Carlos 

1'. L. 
Aloysio de Carvalho Mcm de Sá 

Aarão Steinbruch 
B. P. 1. 

Miguel Couto 
SEcr 1:"rARI0.= ,Tosé Ney Pn,ssos Dantas 

REUNICES: 3'-felra - às 15,00 hOra. 

• 

TRANSPORTES, COMUNICAçÕES E OBRAS PúBLICAS 

1'REl:llDENTE: Senador Lopes da Costa IU.D.N.) 

VIOE-PRESIDEN'IE: Senador Bezerra Neto (P.T.B.) 

Titlllares 

Eugênio Barfos 
WUsón Gonçalves 

Bezerra Neto 

Lopes da Co~ta 

1'. S. O. 

P. T. B. 

U • .D. N. 

P. lJ. P. 

Suplentes 
\ 

.:Jefferson de AguIar 
José Gutomard 

Melo Braga 

Irineu Bornhausen 

Miguel Couto Raul Giubertl 

SECRETARtO: Alexandre praender 

REUN~õES: 4'-feir. - às 16,00 hora. 
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3110 SÕ'xVi-feira.4 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 
_==~~.~~~~~=-~======~~----- _~_=_~_w_ 

A) Para Revisão do Projeto Que 
define e regula a PRO 1 i:.: 
çÃO AO DIREITO 00 AU 
TOR 

Cnaaa em VU'tude do Heq'Jenm~ljf.( 
D) H;ti ti.,. do SI, ~~fJaauj VlHW.c I 
CafllVUb aprovado <!m lO oe' laae.fl 
de HI52 

Ues:gnáfla em 22 C1e oovmorc (lf 

196' 
t>rvrrugacla ate 15 de Oezembrç a~ 

19ü~ ::m 1I1rWa:e ar.· Req',JenmeDt(. t''C.. 
mefl. W;J 6~ Itp."'fJvadc em' 12 1e oe
zembro ae .962 

...;umpletaa~ em 4 de Hl.nelfO Qf 

O) Para estudo das ~alJsas oueC) 
. dlfKultam 8 PR0UtJ<;AO 
.AGRO l-'ECUARI!I e S\!" ·e 
p'ercussões nega tlV as 
r"""'ltçho 

na ex.~ 

Para o' €·~tudo da situação 
do C EN I 1<0 I EL:NICO LJE 
AERONAU IICA t. IJA ESCO 
LA 010 ENGENI~ARIf DI: 
A~RONAlJ IICA. ()E S. JÓ· 
SE· DOil GAMPOS 

UrIna!! em vu'tude 1(' R.eqUJf rlló'n. 
to . O" JO.\l tia de.:::>l -:SendcW( }1);:"1' Cl'luG.tI em "laUoe Qt.. Heq'lenmcn. 
t'!).ltJlr.lt) aprovtldl.' Qa .,es.:;a.< ât! :l." 0'1 r.c. tl-. fljH tia ao SI :::i<entU1Qt t"!:!,<\,'t, 
-i,gÔSH:l Qe 1903 (Jajl:l.zan~ 'íproI'IiQ( na ,;.~sao Jt' l~ 

, Ot no"emorc .it- ,9B:i 
úesl';!naae I"m ê'l de >igC!Sl..c 'li; 19>13 . Qe.$lgnnoa em 1;1 de llovembr.J clt 

1963 

Setembro de 19M 

a.te lb ele aezemoro de 1963 :>eJ 
H.e4lJt!~~[ht:mv >rI\; ti'i. apl. em 1~! 
·'~'J10n .. Cie J96~ 

- alE: Ib 'Ot ae7,em\,).rc oê 19+; ~ 
r<:eqt1t"I'HneIll,(; l j~H tia apr. em 1·5 
}e·(env:.Ir(,' de 1963" 

... ·omplef,aoa em t9 ae OUCu::,:·c 
HH)~. Úl Qe mu,l\. O~ U,U'J e 2'J: -de for) 
If HH:i,3 

Memorus' na. - ps.rtlCloa . 

. JettetlX,ln oc A.gUHlJ - PSU, 
lA.tOa.. as .::ill"'~i!8 .::t::i Q.e 4orl) 

1 ~\iJ . _ l"'tilJ 
t{U v -Va. rn~u'~ - PSO. 
tH:neatctl. vaUaéaret: - PSD., 
Wu.sUD Ü'OuçaJVeoi 123 Qe CW)~it 

191;)3, - PSU, 
1963" (!(Jill <l! 1esígnt\~ãt:l \lOS "SeJ.)Tl..J{e! 

?r\rrogaoll 001 I A!1ü ém Ii'lrnne 
1(; Ht'Quertment",- n" I 191 63 10 :-'~ 

~f' ohol ~entu1'11 SH~p.:treaQ ~th'neCQ Senaaure~ Va.sconcelos 1 urres 
tJ"rorrogact8 at.e 15 Qe ::I:ezem!Jr(l Q'f 

19[14 em 'vll'tuae ao ReQucrune-oto "'u. l,Jamel toÇ .. ne,ge.' - UON. 
mero 1 Ih8,63. (lo Sr Sena.duJ ."o'(lo. ~ I.Iype~ 011 vv~ta I:.!~ ae Jutub.r~ 
nlo JUCa. aprunQ\.. em lD Q{ le:!'€!OO,. j U:tS~l - UUN 

Ea..munC1.ç LeV\ 

ProrrugaOtt aLe 15 de Clezembt(; Ctt: 
1964 -:m vlrtUOe do K.équermlt~r.u: ntl· 
mero 1 j~~H:i:i ClI:. ~r -Senadol Met<t'!
zes Plmenl·f'l ao:-o\'adc em 15 lf co
zemoro de 1963. 

~~mtlf'OS 17) -, PartlC1o.s 

G:lbert4,. ú1arlnnO - f>:::3U. 
Meneze.t:: tlunetlte}' - PoDo 
HenbaJct<. Vleira .- UWN. 
M1lwD Uamp% - UUN 
VasClJnce,u~ fOITef _ PT'S, 
Eümuno(.. \:..oeV1 _ PTB 
AloYSi~ de C:arvalho - J?J... 

a-p1'uVaao ~m' tD oe aezem:;'lro "U. 
1963, -

Membr,.-f 15) _ Part;doS 

Jost> tI'ellCJanC _ PSJ.J • 
~Igelrl:!al.i t'acnew ; './ice.k"l ) .... -

.;"dU • 
Jllse fr,l'mlf10 'Preslo~nte) - {~ 
L..OO~ Oa ()Ostll - ULJN. 
Aurel\c Vlannlo ,Renl'.on _. PSV 
,:)ec,etano: f,. !lXll tal ~gIStll',IV(J 

PL-IC Alexanare M,4rqUeE ~e al!!lu~ 
JUPrQI1f' Mello 

HeuruDe!S: 21!ts e .~s l.'elflM as 1;: 
haras 

'B) Para estudar a sitU~i;ão d. E:) 
CASA DA MOEDA 

.. 
'Para ·ef"tuar o levantamen· 
to da PRODUÇÃO MINERAL 
DO PAIS e estudar os meios. 

Crl:'l.Oa em vtrtucte ao Requerlmêllo' 
to o~ !l/H·ti3 do::3: 8enaduI Jêtter· 
son :te AgUi.a.l li.provadD em n 'lE 
agósLI,. ae W63 Des1gnacta em t8 OI; 
agostt de 1~{i3. 

PrU$iro~aoa até 14 de març.c -.:le 1964 
(90 1':a.s .em vlrtude do .HeQuerJmeo· 
to o'Jmetc I j60~6l. d.o St, Sehe.QQI 

",JetterslJo de Aguiar aprove.dc' em 10 
d.e dezembro de 1962, . 

Membros l7) - Partldas 

JefterSOD de Alr'l1f1.r (PreSloe.Jte 
rSD 

WilSon Gol.lçaJV~ - PSD. 

Artnul Vtrg1Uo - PT~. 
E~unàCl l..IeV'l - P'll:) 

AdOJpho Franco _ VUN. 

EurICO Rezlmde IVlcepret>l.deote) 
UDN 

Jos~:ph.at t..lar1nho·- S/\egeIloa.· 

SecretàriO: OfiCial Le;:tlSlatJllo. 
PL-ti. J. ~. CasteJoD Brancu. ' 

C) Para o· estudo dos efeitos 
da INFLAÇAO E DA POLlTI. 
CA TRIBUTARIA E CAf, :IAl 
SOaRE AS EMPRtSAS PRI
VADAS 

Crla.d.a em· ·v1ttude do Requerimen· 
to n'" 531 ... 63 do Sr. Senadoo Guu'l'eQ 
Vieira aprovado· DA sessãc de 2 de 
Qgllsto d~ I!JB3. 

C3pazes de possibilitar 
sua mdustrializ-ação 

a 

CrIRau em vtrtude ai Requer. Olen~ 
[.o O" 665~6a (Í(,} Sr SenadoT, ~ 
etml!1o aprOVl::tdl· na ses."ãe de n- le 
setembrc de Hui'3 

Designada em 
196:j 

19 de selem aro Qe 

t'ro:t'ogaüa em v1rtuoe- à(l a.eque~ 
nmenco OV 1 lt.9 53 do SI. Seodoàor 
~IHtun campos apI"OVM1-{, na se;::..~o 
de 10 de dezembro df 1963, 

Memorm- ,9, - Partldos 

Jo3e t'Clh,.:J:..flO _ t>.,u 
Attllio t"ulit.aoa - p:;O. 
E:ugêruc ~arro.!!l - PSD. 
.J OSt': ~lrl0 tRtH2 tor) -' iJ'l'B. 
Bezerra Neu. _ P'rB. 

. M~lC> Braga - PI'B 
f.,Ope,s da. CQSt'8 - UDS. 

MHliOn (,.;~pm, (p:e~ldente) 

LUN. 
JúlJo Lelte (V1cePr,) - pR. 
secretano: ,AU1lUaJ LegtsaqJ.vo 

PL-IO AJexanctre Marques de AlOU
qlJerque Mello. 

tteUI1.l0es; 5f.s teir8E lU 16 QorB6. 

F) Para estudar a .situação dos 
TRANSPORTES MARlTI. 
MOS E FERROVIARIOS 

cna.a.a em vtrtude do aequerlQI'en

ore de 19S3 MlJWD Campos 'Vlce-PreslQc!.t~t 
t:iel'iO!ut1u \llell'8 - U U.N. 

Memorú.!'. ,5) - Partlaos 
Jose l"eIJ~:ano - P$!J. 

, H.uy C~I.I·nelro - P:iD 
Ant- -ôntc Juc:.'l. - P'f'B 
Pad.re CaJazar.:s _ UO:q. 

H) Para o estudo das Mensa. 
gens do Poder Executivo re· 
ferentes à REFORMA AO' 
MINISTRATlVA 

t'tUl ~aanelfa _. U O~ , 
:::iHv~l,rt' t'enc:es I~ Cie 

:!Jt>3' 
riezerra Neto '23 de abrU de. uie 

- .... UI 
Alunso C~lSQ - PTB. 
NQguell"8 08 Gama _ pors. " 
t:Ltrros Ça.;-valho _ P'rB. 
tUuySlQ ae Uarvalho \PreSlo't6~: 

- PL. 
Mero ele S:a '- PL. 
Josaphat Martnno - S legenda. . 

. CrIa,oa pUI lmc~atlva da Câmara' .--
dw lJepuLi:lOos apr\.lvada oele Senad", K) Projeto de Emenda à Con: 
em 1 l' 1963 tituição n9 7/61 

Membro:; H8! partidoa 
Senaaur~' 
WloSOtl ü-onça.Jve.s - PSO." 
Leltt Neto - PSD. 
~l$"etred(; Paclleco - FSD. 
Argemlrl. ne FlgUeU'edo _ PTB, 
Edmundc.; LEvl - P'fB 
AdolPnc l<'ranco - ODN. 
Joã" AgrlpluO - UDN. 
Aurellc Vianna _ PSB 
JO.$aphal Marmho - Sem legenda., 
Deputados: 
Gwta\'o' capanema (Pre.$ldente) 

PSD 

A<1erl:)al Jurema - PSD. 
Laerte ·Vle. ra - OVN ISUbsti~Ujdc 

pel.o eputado Arnaldo Nt'guel.!'a}. .. 

I) 

Heltol Ul~ - UDN. ~ 
UU11t:e1 De AnQraàe - P'I'B. 
Ama10" Cerdelra _ P5,P. 
Juare2 ràvora _ POC. 
EwaJpc f'mro _ MTR 

Pal'':!_ no prazo de três (3) 
me.ses, proceder ao estudo 
das proposições que digam 
respeito. à participação dos 
trabalhadores nos lucros 
das emprêsas. 

MEMBROS 
Senadore.:>: 

Bezerra Neto _ Pres1dente 
Afonso Arinos _ Vice-PresIdente 
Jefferson de Agu1&r Relator. 
LeIte Nero 
Nelson Maculan 
Eurico Rezende 
Aurélio Vianna. 

'QUh Ol~1'Oh SOIUlh AS MAl' 
. RIAS DA UOMPI:!;'Hl:NlJIA PRJ V 

nv" 00 tiENADO. lNULUlNl 
"ti Oh 1'1<01'011 a EXONERA\;. 
00, UHEFES Oh .USSAO [ 
""UMA'l'I('.1 Pl!:RMANBNTl:!. 
APROV AR O ESl'ARl!:t.Ut..:l1\1.t.: 
TO u ,w 'lpll~lENTO • o RE 
'fMIEN1'u OB RELACOES I 
PLonlA flua!> UO~l PAISES E 
TRANGEIROSI. 

eleita em " üe outubr Oóe 1961 
Prorrugada: 
- _ ate- lb de dezemnro ele 196~ o' 

:RequerImento 3CYl_·til apr. em 14 
1.~2t'mOr(;. d.~ 1961; 

- ate 1.:' de d.etemtll'O de 19~'3 94 
-ReQ 1.139-63. apr _ em 10 d.e dezeJ 
brc '(te 196J 
~ComPJetada em 29 de outubro. 

t962 e 2.4 de a,b,rU de 1962. 

MeIIlbrO,i (16) - J;>artldo.s. 
• Menezes punenul - PSlJ. 

W1.lson Gonçalves t23 de abril 
1963, - tJres1deDte - psu. 

\..00.., da SUvelra - PSD •• 
R.uy Carneiro l23 ,de abnJ de 191 

- ~SD. 
OUldo Mond..al I •• de outu:Jro 

1964. _ PSI:) 
Eurtco Rezende 123 de llbr1l 

1963. - _ UDN 
DanleJ Kneger - OLll!J. 
Milton Oarnp~s (Vice-PresIden 

_. UDN. 
Henoaldt;l Vlell"11 - UDN. 
Lop.. <Ia Costa' - UDN. 
Silvestre PéI'teJea ~ ••••••• ) _ p 
Ví"vaJáo Lima - PTB. 

Designada em S de agllsto de 1003 

Prorroga<la 0tI1' vtrrude <lo R.eque>'. 
manto n' 1.161 d. 1963 do SenlWt 
Senador Attruo Fontana., apI'O'iaoio 
em lO de dezembro do 1988. 

secretâJ'la: Al'acy O· Re1lJy de Souza te a' 752-63. do Sr. senador J<Jflé 
H:rm1r1o. aprovado Da sessa.a de 13 de -

aovembro de 1003. COMISSõES ESPECIAIS 

Amaury Silva (24 de abril ele ~9 
-PTB 

Vaga do SenadOr PUlto Ferre 
(2iJ de abril de 1963) - Relator 
PTB 

UesIg1la<la em 13 de ~o'VellliJro lIe PARA O ESTU DO DE 
1963. . Aloy51o d.e· Carvalho - PL. 

Memlu'us '6> - PartidOS 

AttIDo Fontana. 
PSD. 

José 
rSD. 

Fe1te1ano 

Presid.ente 

(VlOe-Pr .1 

JOSé Ermlrlo ... Relator - 1'Ti. o 

PrOrrogadtl até 15 Oe dezeIllbro Ce 
ISS4- em Virtude do Eteljuerlmentc 
n"f 1.162-63. do Sr. Senador Jo.ll0 
Leite. aprovado, em 10 de dezerollrc; 
d.lm. . 

Membros. t8l - ParttdO$ 

Attlllo Foata.na - PSD. 
Slgetreào Pacneco _ f'SD. 

Ado1pho FmIlCO - ODN. JD<é 1!:rn11110 • PTB. 
Auréllo Vlanna'_ PSl). =eu BornnaUS'n - UDN. 

Júlio. LeIte - PRo 
. S.ecre~r!a.: ~e!aI """,~llI'I'lt, ~o: Aux1llor LegISlatiVO 

PL-I, JuIIeta iIIbe!lIQ <100 saBe&. . l>:!.-lO, Al;,xandre M.· ~. a. Mello. 

• 

PROJETOS DE EMEN LJno de Matos - P1'N. 

DAS A CONS'f.iTUIC ÃO L) Projeto de Emenda à Con 
J) Projeto de Emenda à Cims- títuíção nq 8/61 

tituição .,9 4/61 ,SOBRI> "XONE"A~;~O.· POR 1'1 

(QUI! DlSpOE SDBEI! VENCTMEN
I'OS DOS ft'lllmSTRADOS, 

Eleita em 2'1 de lunhe <l. 1951. 
ProITog;!da: . 

- até J.~ de dezembro Ih 1962 pe:l() 
Requerimepto 609~61 ap:'. em 14 d, 
d ... mbr<> de llItll. . 

POSTA DO St:NAIlO Oh CBE 
DE MISSAU IlIPI.OMATlCA 
CARA TER PJ;;IUIAN<:NTEI. 

EleIta em D de outubrO (te 19S! 
Prorrogada-:' . 
- ate 15 de dezembro de 1962 t 

Requerimento 608-61. ap.rovado em 
ele Jalle1l'o de 1961! . 



!))ARIO 00 CONQRESSO NACIONAL (Seçlio 11) Setembro d ... 1 SlG4 3" 11 
4_ _ .2 ~_.~. =~_;"==&";"_=';"'_~ .. ~m~k~.~. ~===== ~ 

- .... H ISo ~ .. Ini. ~ ~ Em 10 a..1j'lJI>'ÇO 
~ 'I8C.f3 ~ .... .i!ll~ ~ da octu,,,,, do lpml • 3 

fk, I João Agnpino 1~3 ele a,br'.J (jo l~:: S) Projeto da Emenda à Cons. 
dII\_ v,oo-E'res,aento - IruN. I titu,'ça"o n9 5 62 la dooembJo 40 ltti; i'J!rlI de 1963. . Dante! Kru~:el - U~. 

- até lb de cit!lte1nblO de lOOl, pelo Meml>.""" (16) _ PuUdo< 
Jo4~ 1.140-«1 ~ em 

SU"estre Pértcl... t.23 do abrU 11< IDISi'O~ S()IlR~ A ~:N1'!tEGA AO!. 
19b"3) ,- P'l'B. MUNtClPiOS OI<: 30% OA .o\.HKE. 

NoguelIu tla Gama - P'rB. CJtDA~'AO 008 ES1' AlJOS QUAN"; 
Barros Carvalho -, nB. 00 ~:'d rUI' H Ab ta:.'<u.\S .l\IU .. 

Il a. deZ_b", de 1i63. JotfersoD Ge AiUl..- - 1'OüJ. 
Oomplotade em 80 de mArÇo de Wil.wn Gonçalves t.23 de IIl>l1I d. 

l$>'li. i!9 do outul>r<J do 1962, as ao 1963) - ~SD. abril de· lIli13. , Ruy Carne"'" - PSD. 
AloyS1o de CarvaLho - I?L* N,U,;""ü,1 
AurélJo Vianna' 128 de 8JJr1J de 

MemblO6 /16) _ Partldos 

Men..... PlIllentel - PlaD. 
l'Illl' camelro <ZI de abrU <fe ma) 

_ PrealdeDte _ PSD. 

Lobão da Sllveira - fSD. 
Guld. MondlD l29 de outubro de 

1962' - PSD. 
MJjton Campos - O'DN. 
Herbi:iJdo VlerrB - UDN. 
Lopes da CO<ta - UDN. 
João Agrlpmo \23 de a.1J11.l de 1963) 

- IruN. 

1963) - 3elatOr - I?S"B. 

Q) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 2/62 

Lobllo de SUvelra -' PSD. 
Jc1!ex_ de AguIar C!lI da aDrll de 

11163) - PSD. 
de Eo'Ur1e<: Ruend. 123 ele abril de Ouldo MondlD C!8 de outubro 

WGa) _ PSD. 

UNS'I'I'1'UJ NOVA OISCl-tl1\lINAÇAO 
DE RENOIIS EM I'A\'O& OOS 
MUNICUJJn~t , 

1963) - UDN. 
Silvestre' !:'E.ric.le.s l23 d.e abr1l ck Da.n1el Kr1ege: - ODN. 

EurICO Rezenda C!lI da ~rll de 1963) - P1'B. 

Elelta e!Il 23 ce malc de 1962. 

Prorrogz"ào! 
1IItl3) _ UDN. 

MlltoD oe.mpos - ODN. 
Henbaldo VIeira IVlce.PrESl<lente) 

- UON. 
Lopeo da Costa - 1;lDN. 
Vaga cio SeDad<!r PiDto l'en"elI1I 
~ da abrl! da 1982 - Relator 
l'TB. . 

Bfzerra Neto C!lI de abrll de 1963) 
- PTB. 

Amaury Silva (23 de abril de 1»(3) 

- !'TB. 
VIvaldo LIma _ P'l'B. 
~o da Oarvalho - PL. 
LIDo de Matos - PTN. 

\/I) Projeto de Emenda á cons
tituigÍlo n9 9/61 

(QUE MODIFICA O IIIOOlME DE 
()HHJRrMlNACAO DAS RENDAS) 

Eletta em 20 de novembro de 1001. 

florrogada: 
- até 15 de deZembro de 1962, peJo 
~uerlmeDto 6U5-61 aprovado em 14 
le dezembrO da 11161; 

- ate I. de dezembro de 1963, pelo 
lequerlmeDlO 182-62 aprovado $lD 12 
le de=bro de 1982; 

- nté 15 ele dezembro de 1964, pel<> 
i.eqqerimento 1.141 .. 63 ,aprova'io em 
O de dezembro de 1983. 

Nlembros tl~s) - partidos 

Je11etsuD ae AgllUU' 123 de abril 
le 19(;3, - PSlJ. 
n.!~ceZCt Pimentel - PSD. 
E'W:"t< MulJer - PSD. 
GUld. l.1ondlD (29 de outul>r<J de 

9SJ' _ PSO. 
Ru~ Carneiro (23 de abril de UUiS 

- PSD. 
Dd.r.lW F"..rlep':eI <Relator) - OUN. 
)'JIU1CO Rezende (23 da allrl! ~ 

963 - ao;i, 

,E.l.I':vll I.,;ELmpor, - ODr-~. 
Hcnba .. d~ Vieira - DD~I. 
RUl .1 dW ;"~r& -UUH . 
Anlc.ury Silva - 23 de abrU d~~ 

~~:1l .... Lj> l"a, 
B:...l'Vl! (.JrVaJho - p'rB. 
A.:~em.l ti de F'~eJedo _ na. 
b,:;~~ ..... ra r';eto 123 de abrU de 1::33 

. P'TB 
A10~"Slo de Carvalho - PL. 
Uno de Matos - PN. 

ONgueua {la Gama - p'rB. 
Barros Carva1!'o - ·yrs. 
Josapbat Marinho t2;j d.e !toorO Ce 

Ul63) _ 5, Ie-J, 
AloysJo dJ carvalho ../.. PL. 
~Llno de M.a tos - PTN * 

O) Projeto de Emel1d'a à Cons
tituição n9 11;61 

(CRl,\ÇAO 011 NO~OS 
M UNICIPIOSJ 

Eletta em 28 de maroo de 1962. 

- a.té 1:; de dezembro de 1963 PE'Jc 
R.equer~ment""' 1t1b 6:!, aprotl:!d.o em u 
de dezembrc. de 19S:a; 

_ até 15 de aezembro de 1984' 'VIr 
RequerImento l: ll!~-63 aprovado elT 
lU ae df'zembrc de '~!'G3 

COtnp-Jet.ao:a em -23 de a.orll ae 
1963, 

Me~bnJ:9 _ Partldos 

JeUersofl Of Aguiaz - ~SD. 
WiUion GOI!çs,Jve,s 123 Qe ao'):!) Qe 

11\83) - PbJ.) 
Ruy vlirnuro - p.sD. 
Lo.Jâ.r! à~ SIlveira - P'sD. 

Prorrpgação: Le:te' Neto t2a de- a.bm de 19~3} 

- ata 15 de dezemb:o de 1&63 ~lo - pSD 
Re 9 6:.1 do 12 ri ... ~ Milton CM1N!l - UDN. 

q. 7 4· . aprova em -- I" Heribaldo V1C'..ra Vlce.Pres1deQ~ _ 
zembro de 19ti!c! 

_ a.té 15 dê aezembro de 1964, pew UDN 
&eQ 1.143 .. 63, aprovado em :0 de Menezes Elunentel - PSD. 
dezemtJro de. 1963.' .. E'UrlC(.' Rezende 123 Qe abri lde 

COmpletada em 29 de outubro <te W631 - Relator - ODN. 
1962 23 de abril de 1963 e 22 t!e Ju-' Sil"7estre PerlCl~ 123 de abrlJ & 
lho de 1963 19631 - Presldente - PTB. 

Noguelra tla (lama - PTB. 
MembrQL'! - Partidos Bnr!'o~ Carvalh<. _ P1'B 

Jefferson Qe AgUlal _ PSD. AIOJ'S1c d{,: Carvalhc· - PL. 
W1ls0D Oonça.lvea; (,23 de eb.r1J ele Llnc de tI-.1atoz - PTN 

U163) _ .PSD João Af;tnp:no 123 de e.brtl de H/.63) 
RUy carneiro _ PSU. - UDN . 
Lobãc aa ~jfVe1ra _. PSD. Dan,el K:leger - UDN. 
GUldc Mondin t29 de DUtu!3ro de 

(962) - PllO 
MiltoD campo:! - ODN. 
HeribaJdç Vieira '- ODN. 
Lop~ da Costa - ODN, 
João Agrlptnc i~3 de a.bril de l.963) 

-"ODN 
i!:UrIco RezeDde l23 de aJ:n1l de 

lS~) - UD~. 
Silvestr€ Pl;rlcle.s (23 ele s.bm de 

1963' - P1"B 
Nogue1ra da Gama - PTB. 
BarrOs CJlJ"VallJo _ PTB .. 

R) Proj€10 de Emenda.à Cons
tituição n9 3/62 

(AUT01UZA o H!;,ssVNAL SUPE~ 
·RIOR EU':f'~ (J!i:AJ. â ( .... iXAR OA~ 
TA P/,i.::'A ~ aEE",Liz/.c,;AO 00 
PLl!.U!SC-;l u eRt!VlS'iO NA 
BDI!:NiM CON~ fl'rÚCJONAl. Na 
4 - A':'O A::J::::WNJl.Ll, 

ElOlta ~m 10 aO lulllC de lCó'Z. 

AloyS1c d~ Ca.rvaJba - PL. prorogaçao: 
Miguel CO<lto _ PSP. _ ate U' Cl.e dcze.illiJrc d.e 1903 pelo 
Cattete Plnhelro t23, d.e abrU da Requetlmentt. 18'"1·6~ :.prov:3ci.o fflJ 12 

1963) - PTN. de àez~on oe ll;&~. 
_ atr 1" dto aezcmiJrc Qf; llHi4 Delo' 

P) Projeto-de Emei1da à CO:lS. Req".lerUncDtc l 1413. aprovadc. 'ml l( 
de je?..emlJrc ele W6S. 

tituiçã~ nÇ 1/62 u:>;r.p"tl>Ca em i3 ao <W.1I 'c. 
tOBaIUF..lO':'·t!EDA!'JI!. oa CCNcua .. 1963 

SO "ARA INWfl'lill UBA EI.l 
CARGO =:-.. aC!iU. DE Clll"l.!l.!!.1RiJ 

Membro:; - P~tldOs 

Jefferson ae Agu1ar - PS. B PkO!l.:l1ÇllO DE NO;,~Zr..ÇOE:::; 
iNTERINAS), • 

EleIta .. em 1(} de máio da 1902. 

Prol'r{)~",aa: 

Wilson Utlnça.;vea 123 de ~ de 
111631 - .. SU. • . 

Ru} ;.;atDt;J.rc - p-,so 

- al;O 11) de dezembro de 1962, polo 
I) Projeto de Emenda à Cons- Req I8S-S> aprovada em 12 de d.· 

zembro de t962, 
titulçíio n9 10/61 _ ata Ib ao dezembro de 19~ peJo 

Lobac da SUveira - I?SD. 
Meneze~ PlttJ,entel - PaD •. 
Leite Neto .23 de abrU de 1963' 

PSJ), 
Milton CamDos - UDN. 
HeribaJdc Vieira - ODN-* 

~PLlt... .. 1()AO OA~ COTAS DE 1r.1" Rcl:,: L 144·6::S aprovado em lO dE de
PO~l'OS DE&TINADAS AOS lliU .... embro de 1963. 
NU:iPIOSJ. COmpletada em U de abr1l ele 188a. 

Membros _ f'artiClos 
EJe1t.a em 28 de dezembro de 1962. Je1l'ersoD cI~ AgU1at _ PSD. 
Proroa.da, WIlcob (]<lnçalv" .23 ae abr1l ce 

1963) - pSD. 
- .te ID de elezembro d. 1963 ~IO Ruy Carneiro - PS. 
eq 783-63 aprovado em 12 de de- Menezes PimenteJ - P8I). 
mbre :le 1962, M1Iton Campoa - UDN. 
_ aU+ Jb Oe deumbro de 1004 pt!Jo Heribaldo Vieira - 1JDN. 
eq j,J42-63 aprovado em 10 d. ou· 1llurIC<l Rezende!23 do oIla1I '" 
;bro d. 1963. 1963) - ODN. 

JoãO Agripino 123 de abrU de 1l163) 
_ UON. 

Eurlc< Rezende (23 4. abrl! de 
1963) - UDN. 

Daniel fü1ege! - ODN. 
Silvestre Péricl.. (211' d. abri! de 

1963) - P1'B. . 
Nogueira da Gama - PTB. 

_ carvalho - l"l'B. 

Mam "" 84 - E'L. 
brio SutnbrtWh _ WTa. 

_ ate 1;' Oe dc:z:.embrc ete l1hi:i :>eJQ' 
H~'-q;..t'~l:nCl}u. O'" 1 l'ri~lJa ,1PI"J~d( .. I)' 

em l:.l àe dezemorc de 1962; , 
_ at.e 1<:. Q~ aetc,r.Orf., Oe l~h- :)€JO! 

Re.:tuerunenu. l 1'1"/ l .japrUdl,J, eQl 
.LU ae deze,1l0rc de 1903. 

COmplfta& em ~:! Qe <t-brt dE l~j .. j 
i.\·lem~r~ - ~,trl#aus •. 

Jetrerson ae Agt.llar - i;'SD. 
tü .. j t:artlcn. - p~U 

Lo.J.l(,· Oa Slve:<l - e:::iU 
. Wllxtn {j,).r.Ca.v€,} ,~;, de abr'; de 

19J:11 - p,su 

Le:-,t Netc. 23 4: 631 - PSO 
Ml:rlel.e~ e:.m~iltej - P. t-..>loJent-e. 
Ml.':.QD Campv~ - UlJ~. 
HeflbaJac VlelIa. - UUN 
fOStl pha I Marm.llo - ~J ~ 63) 

í/.ce-!;tTesldentl;' - UDN 
Vanle Kr:egel _ ULJN 
va~8 do $f'nfJ Ol p,n'-t, Fe:relrB 
!9.lfiCc. Rezende In.4 lj;j) - U1JN. 

126 4 63/ _ PTB 
Nogue1.r3 Q2 Gam.a - P'fU 
Barro.:; Can'a.ho _ PTB. 
Mem de Sá - PL 
M11'Jei Couto !23 4 63 J. - ~SP , 

T) Projeto de Emenda à Con$
tituição n9 6/62 

tAU:lU~N'l t1 llAt:1\ QUA'l'l-tO O NtT. 
JlfEHO DE REPRESE!' ..... ·• AN'fES 
DOS eSTADOS Il 00 OIS lRI'IQ 
FEDeRAl NO SENAOOI. 

Elel a em 13 9 52 

pro:"1 o3uC1a: 
- ate 1(),12 63 pelO Re(Juerlmento 

7S0~62 apro\ado em l2 la 62: 
_ ate 1B J2 64 pe.o Rt'q·..i~:"l!nlnto 

148-63 aprovado em 16 12 63. 
Completadto e~ 23 4 63 

n.:ellloros _ Pa.Itoos 

JcUer:son ae Agwaf - 'J;>SD 
RUy C .... rnl!lro- - f;1-SP 
Lobã() da Silvelra - R'!~ator 

P50 
WiLson 

P~O 
Gonça~ves 

Mencoz.es Pimentel _ PSil 

MutOD . cumpo.s - U DN 

BerloaJd", VI(!~ra - UDN 

---J. 

Jv~_r.;ha.t :.1a:l..1ho - (:.!3 ~ (3) -..~' 
aoN 

Dan1e. KIlqer _ ODN 
~lOü R ... .:enüt. _ (~J 4 63, - Vi. 

cr-f're<..ldente - OD:>l 
*- Vao.J 0(. ôer.a.do'J PUlte -::"'t.~-rella. 
\:t3 4- 63) - Presidente - P'1 a . 
.~~elr9 dp O:l!na - 1r1':,;} 
Ba.rro~ C.lfvo.lhc _ PTB 
Mem de Sá - PL 
Júlio Leite 123 4 63) - PR 

U) Projeto de Emenda à Cons.' 
títui~ão n9 7/62 i 

(:tEYOG.o 4 E3:;";N!JA CONS'1'ITU~ 
CIONAl N' §, QUi! INSnTl'JU Q 
SISTE~lA PA1ILAMENTAB 0$ 
GOVI':RNO Il O AR'! 61 DA ()(JNS~' 
TITlJIÇAO FEDERAL DE 18 DIG 
SETEMBRO DE 11146). 

B:lelt.a em 6.12.82, 
ProrroglUla: 
- até 15.12,63 pelo Reqner!mentO~1 

191-62, aprovado em 12. 12.tlfL " 
- alt 1I.1U4 DOlo Requorunen"!,j 

1.149-63 a~ade em 10.12,83, 
OolDl>letada em 23, ,. 63, 

• 



o 

S112 Sexta-feira 4 

Mem cros - ParUdos 
J ctfer:.un ae Ag'Jlar _ ~SD 

RUy Carnt':nJ - PSD 
Pedro LUCUVJco - PSD 
WILsun GO~:l';ves \23 4 53) 

PSD 
Benedito Va.i:tQares _ E"SD 
l\lene:?e~ b'.f1lt'oteJ _ psn 
M!ltop C~I:1lpl)~ - UUN 
Jjen~a.al- V.elra _ úDN 
Eunct. fk1.fnCiE '2:J 4 "631 - UDN 
.v'--l.I:Je. Kr e~el - UUN 
João A.rnp:nl t'J 4 63) - 'UDN 
Amaury ~l!va 23 II 631 - PTtl 
Nog'lNfa da Osm8 _ PTB 
l:hl.i"'f).~ Cwva.hc _ P'l'lS 
Mero de Sol - P[ 
Rau. G:utlertl - PSP' 

V) Projeto de Emenda 
titwção ,," 1/63 

• 

à Cons-

OIÁRIO DO CONCRESSO NAC10NftL IS2çãe. li) 

LeH.e Neto - eSD 
Amaury l:::Hlva - PTB 
I:lezerríl Neto _ P'l'H I, Afonso Al'~no.!i - UU~'I 

J~snpha' à·lar nno 'iem :...,zg:!I>n-dó 
nau. Gi.:bcr:: - P:3? 

.,' Vaga ao ScnadOl Plr:~O Ferre:r&1 .JOse ~,te - PB: 
- PTH 
".;. Vaga do Senador EduaraG 03· I Z.2) Proje1o de 
ta,ao vice-PresIdente) - ~rB ,. ._ Emenda 

n" 7/63 
à 

,. V3.ita de Senador Ed'lardç A.s. ConstltUlçao 
;ffiat _ PTa 

1!.:'J.rJCC Heuode _ P~f "I: ,:e 
MIlton Campos - UDN 
Unn;e, Kr:eger - UUN 
AlOVslf de Carvalho - PL 
.J'l.sapt,a· f..!!8.nnhO - Relator ..: 

."';t'::.:l L~egepan 

(n:,L'\;:,t'" i~E'CIA PAHA 11 H~· 
~l .. l~\'A OU _HIUll\.ll UA· AHVA 
'll\('. Sl>. CA.\tHU.\lMt t\ C.<\ltOO 
l:.LEI 1\ UI 

LJ~Sl~fJ"aU em t lU 63 
pro:rc)gaaa ,,'é ltt J:d 64 oelo Re

q'Jenrnem-C Qu:uero 1 155·63. :lprova, 
etc em 10 12 63 

Setembro de 196'~ 

lJe'::"lgnac!a em 25,5 196t 
Jefftl".';on de P'~uj8r tPSDJ. 
Antómu l:wlbtno IPSDl, 
Wilson' Gonça ... €.s IPSD). 
Ruv Carnei:'o (PSDJ 
Mene·Zfs ~lment·eJ lPSD). 
Edmundo Levi rpTBJ. 
Bezerra Neto lPTBj 
A.:-LtlUI ~irgiltc o,PTB). 
O.seul Pa~sos lPTB) 
Afem;l1 lI.rino: 'UlJN)" 
Mil'_on CHrnpos ,UDN~, 
EUflCo Rezende tUDN) 
Aloysio de Carvalho PU • 
Jm:aphal i\l.,H'inho ,BPn, 
úurrlia Vianna o BPII 
Aa.rão St.einbruch (BPD. 

Y) Profeto de Emenda à 
tituição nq 4í63 

Cons-
JeHers~·~e~~r~g';ata~tld~o < COl\'I1SSõES 
H"y Carnelro - PSD PARLAl\mNTARES OI ICU,St'ElH. 11\-1 UNU)ADl~~ AOS 

VEHEADOItESI WI;svn UVoÇ& .• e> - "SD IN ('.tJ f:',RIT() 
. Jose [<'elIC1<lno(. _ PSD ti 

DC51.gnada em· ~ " 63 W!iLtredo Gur:;el' - POSO CR1AOAS OE 1\t.'OltUO COM 
(TRAHt\1.UO Dl!, !\lUUU:UES E ,r:;. prorrogaOa ate 15 12 64 [)elo [te, Atgenllrc de ~iguelredo - I?TB AH'I 53 OA CONSTITUIÇAO 

NUUI'.:~ I!- l'HAUALHO I!:M lN 'luenment-c nUmero 1 153~6~. aprova-o Bei!erra Ne·o - PTB O AR'! 149 Af~INEA A DO n 
DUS'IftL\S I:"oIS,\.I.UKKES.. 1.r:lO, em 10 12 63 SIJvestrt Pérlcles - t>'i'B (HJ\-1ENTO (NTERNO 

. Membros - Parudos Edmundc LeVl - P'l'H '") P . -
Destl;nan-a em lJ 4.63 j Jefferson de Arr'jtar _ PSD Eur!cc "Rezende _ UUN ,ara apurar a aqU\siç;: 
ProITugaoa ate 15 I:' 64 pelo ae"l· Ruv Carneiro ~ PSD M1!tOn campos __ UUN pelo Govêrno Federal. d 

querrmentç 1 150 6::1 aprovado em lU Lo6âo da SllvetrA _ PSD A.OYs:C de Carvalho - PL '-acêrvos de concessíonári 
de dezembrc, de 1963 W:1SOo Gônçlllves _ PSD Afonso Armo.& __ UUN 

MemOros - partlÓQ8 Menezeê Pimentel _ PSD Josaphat Marlnbo _ Sem. Legenda da serviços públicos e· 
Jerr~rsuD lle Ag'Jlar - PSD Leltf Neto _ PSD Ju;10 Le-ite _ PR importação da chapas 
Ruy> c.a.rnelfc - PSD AmalJry S1lva _ PTB 
Lobão <la, Sllv~tra f'so. - 8'''''8 Neto _ l'TB Z-3) Projeto de Ell1enda à aço para a Cia Sideri 
Wllson Gopca,ves - Rela ot _ .• \laga do senador P1nto "ijlerreire srica Nacional. 

PSD _ pTB . 'Constituição nq 8/63 -
Meneze~ P:ment-el _ pso Sllvl~.:;trt' ~PérlCJes _ PTS CriaOa peja Resolução DllmerO 
Leite Net.o _ PSD Adajberto Sena _ @TS IAVTOSO(\1JA UOS MUNU":íPIOS, de 1963 as.s:inada pelo Senhol NeJI 
Amaurv .::illva _ t'TB , <1"',\"" De"en-e '23' 63) _ ODs. MacuJan e mais 28 Senhores Se.! B V n ld 1:< .. w H"" 1..1 I '2 eS1gnal1a em .~:& li} 63 dores (apresent.ada em 30 de m1.J( 

ezerr" NeLo - Ice- .. res ente· Milton Campos _ UDN ~r()rrogad.a ate 15 la a4 pelO Re. 19631 ' 
PTB A!oyslG de Carvalho - PL q<JeflmentQ nUmero 1 15'l "6:1· aprova· Designada em 31 de malo de 1 

Vaga de Senado! Pinto Ferreira Jo"npha.t Merlnho _ Sem Le!!~nda do em 10 12 63 _ prazo _ 120 di.9Â, até 28 de 
- PTB ,João Agnp:no ~ UOP . Membros - ~artlà06 tembro de 1963. 

AUvestre perlcles _ PTB Jeffer&OD- de Agutar - I:'SD prorrogada: 
Argemlro ae l"lg'Je1reC1o - ~ .... Ruv Carnelrc - PSD _ Por maU! 120 dias, em v1l'ti 
Eurico Rezende. 1234631 _ UDN Z) Projeto de Emenda à Corls ... ·- JosP FeJiela.DO -, PSO da aprovação do aeQuertment<) I: 
Milton. campo~ _ UON Wilson- GonçB.~vef, - PSD mero 656-63 do Sennor Senadol Jl· 
Dan1el Kne!:"eJ _ ODN tituiÇão nV 5/63 B~erra Neto - ?TB AgripIno, DS! sessão de 18 de $e·e 
Josaphal l\llHUlho _ Sem Legench Edmundc LeVl - PTB bro de 1963 l~U horas). 
AJoy~io de Carvalho _ PL \OI~POI!. tiOllRE O iMPOSTO DE AJ'gem1rc "Figue1redo - P'I'B _ DOI c:ntl1s um ano ,em virt'..'icie 

W) Projeto de Emenda à Cons-
tituição n" 2163 

(DIREI1'O nE PROPRIEDADE) 

Deslgnallo~ em 23 4.63 
prorrogad.a. 
_ até 16 12 64 pelo Requ~r1mento 

1.151-63. aprovado 'em lO 12 63. 
Memllroo _. partlCl(» 

JetfersoD de AguIar - t'SD 
Ruy Carneiro - PresIdente - PSD 
Lobão da SUvelxa - PSD 
WUsOD Gonçalves - PSD 
Menez~ Pimentel - PSD 
Herlbaldo Vieira - Vice·Preldde.n-

te - PSD 
Amau!')' 611.a - PTB 
Bezerra Neto - PTB 

.;... •• Vaga de Senador P'.nto Fer
reira _ E'Ta 

SUvestre Perl~jes _ PTB 
Art1ll Vlrglllo - PTN 
Eurico RezenOe 123 4 63, - UDN 
Milton campo~ - Relator - UDN 
João Agripino - ODN 
Joaa.phat MartnhO - S.m Legenda 
Aloysio de Carvalho - PL 

Xl Projeto de Emenda à Cons
tituição nq 3/63 

(DISPOll SOBRE A ADMINISTRA
. ÇAO DO "18TR/TO FEDERAL E 

MATERIA DA COMPETl!:NCIA 
PRIVA T1V,' 00 SENADO). <t 

Destgnaaa em a . Ô. 63 
Prorrogada a tê I~ 12.64 paio R.e

quertment<J 1 152~63. a.provado -em 10 
. de dezembrCl de 1963. 

Membras - -partidos 
. Jetterson de t\.gu1ar· - PSD 

Ruy carneiro - PSD 
Lobão da SUvelra - P.6D 
Wilson (}(Joca)ve. PSD 
M.enezes Pimentel - PSll 

VENDAS «" COiIJSIGSAÇõES MeJl Bra o 8 - PTB ,aprovação do Requerilnento numl 
Eur1ct.. .Rezende 123.4 53) - crDN 11.173-630 do Senhor Senador LE Deslgnaaa em ,n.:l-63 

o Prvrrogad:a li te 15 12 64 pelo Re" 
Quenmeotc nUmero 1.154-63, aDro· 
qadc em lO 12 6a 

Membros _ partldoa 
JeUerSOl1 l'f A,gutaI - PSD 
Ruy Carnelr( _ PSD 
Lobà.c. . i\!l SUvetra - PSO 
Wilson Gonçalves - PSD· 
Menez~ ·Plme.Dt,el - P'S]J' 
Leit·t Ne,c - PSD 
Amaury SilVA _ PTB 
Bezerr::. Neto - PTB 

,." Vaga eto Senador Humberto 
Neder - PTB 

Antemlrc de fi'lguelredo 
Eurtcc Rezende - UDN 
Mllton Campos - UDN 
Uamel Krlegey _ ODN 

PTB 

AlOYSiO de Carvalho - PL 
Josaphat ·M.a.rinho - Se mLegenda 

2.1) Projeto de Emenda 
tituição nq 6/63 

IlNELEGlBlLJDADEI 

Designada em 1.10.63 

à 

Prorrogado até 16, 12,84 oelo Re· 
querimento número 1,156-53. aprl'Ylr8· 
do em 10 12 63 

Membros - partidOS 
JeffexsOD "" I\gUla., _ PSD 
RUJ carneiro - l'SD 
\VUson GonçaJv~ _ PSD 
José Fel1cianc - PSD 
Wa1!redo Gurgel - PSO 
Argemlro d. l;'iguefredO - l'TB 
Bezerra Neto _ I?TB 
SUvestre ~értcl.. - l'TB 
E:dmundo t:.eVl - PTB 
Eurte< Rezende - UDN 
Milton Campos _ ODN 
AlOYSio de Carvalho - UDN 

AloYSIC de- carvalho. - UDN Neto. na st"ssão de l2 de dezeml 
AfolU5l Artn03 - UDN de 1963 . 
Josapbat Marinho - Relator - Membros _ PartídOs 

Sem Leg-enda Jetrer-son de Agu!ar - f?SD 
-Aurélio Vianna: - PTB Leite Netc, 'Presidente} - PSD 
Júlio L..elte - PR N"el..sOn MacUla0 - P'I'B. o 

Joilo A~rjpjoo ,Relator) - UDI 
Z-4) Projeto de Emenda à,. Joa.phal MnJ'lnbo - Sem Le~et 

. Constituição n~ 1/64 _~a. ) , Para apurar fatos apon1 
(Eleição automAtlca de Vlce-Pr!O- dos da tribuna do Sena 

slden~e com o .Presidente ê.tL Repú-
biic.n) e outros. relacionados Cl 

·Oeslgnadn em 26.2.1964 /. I -d d 
Je!lerWD de Agulat U'SDl. Irregu an a es graves 
RUy Casoelre IPSD- corrupção no· Departam, 
[,Obão ct. Silveira (PSDl. to de Correios e Telégral 
Wilson Gonço.1ves iPSD). 
Jnse FeliClano iPSD). Cr1a.da pela Resolução numere 
Bezerra NeUi PTBJ de 1963, 8.s51nad;. pelo se11hOf J 
.AJ"t-hlU VJrgil10 IP'TB), ferson de Agu1a.r e mala 33 Sen.h(J 
ADton1,~ Jueã "P'I'Et. Sena-dores !apresentada na sessfio 
OSOar Passos IPTB) 30 de outubro de 1963). 
AntonIo Carlof rUDN), Prazo - até" o fllll da sessa.o le, 
iüOyslc de Carvalho IPL)~ 'ativa óe \963. 
Eurlct RP7..ende (UDN). ProrrogacAo por '90 d1as (até 15 
Milton Campoo (UDN1. março de 1964) em virtude do I 
,Josa.phat Marinho <BPI) , querunentc númerO l.163-63 10 i 
_ftllo [,elt!> IR?!) nbo' Senado! Wilson Gonl;t.l 

aprovado na .essao de 10 de deze 
bro de 1963 (21 30). 

Z-5) 
-

Proj&to de Emenda 
Constituição nQ 2/64 

DesIgnação em 6 de dezembro 
1963. 

à Membros (11) ;.,.. _ I?'artldos 
Jefferson dé Aguiar - f'SD 

. Leite Neto - PSP 
rDA nova red!;çâ,O à altnea a, do Abt:lllo Font.ana· - I?SD 

art, 101 e aJ item IX do art. 124 da WUson Gonc-.alves _. PresIdente 
COr..stituiçãO Federal. a f1n1 de esta- PSO 
belecer que sejam orocessados e ,uI... Artur VlrgUlo - PTB 
g-ados Doa crimes comuns: Bezerra Neto l8,11.63 _ Ulp ... ~P 

,Idente - l'TB 
- os membroa do Congresso Na,. MeIlc Braga _ PTB 

eion.a!. 'Pelo Supremo Tribunal. Fe· João AJ7l"tnino _ ODN 
<!eral' ••• 

_ Os mem.bros dillt Assém.blélas Le.. Da.nIel Kf'leger - OUN 
glslatlvas, ...... 105 'l'ribuna1, de Just! ... a.). EUrtco Rezende t23 4 63) - 'iJ ....... '" Aurélto VIanna - PSB 

Secretárlo Auxiltar. Legislat 

PRECO DtSTE NúMERU': CR$ MO '1.-9. J. Ney p",,,,, DanlA&. 
Lobão da SU.elr .. - '61) 
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ANO XIX N.' 184 CAPITAL FEDERAL SABADO, 5 DE SETEMBRO Dl: 111M 

~---------~-==-~---=========------~----------------

CONGRESSO NACIONAL 
, PRESlDíhNClA 

Convoeação de sesai-o conJunt.a para aprectaçã.o de veto Presideocftt.1 

'Sessão Conjunta 
,.. SeHio Legislativa Ordinária 

5>1. Legislatura 

Em 9 de setembro de 1964, às 21 horas e 30 minutos 

ORDEM DO DIA 
VETOS PRESIDENCIAI~ 

100. Ao Projeto na 3.680-B/58 na Câmara e nO 187/61, no Senado, que 
iSenta os mineradores de pagamento da contribuição arrecadada pelo Insti
tuto de Aposentadoria e Pensões das rndUStrtários, tendo Relatório, sob nt'J:-
mero 11/64 da Comissão ..Mista. ' 

20. ,Ao Projeto de Lei nG 647.B/59, na Câmara e tio 98/63, no Senado, 
que modifica o art. 16 da Consoliqação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei nO 5,452, de 1° de maio de 1963, tendo Relatório, sob nO 2/64, 
da ComiSsão Mista. 

300. Ao Projeto de Lei nO S..237-B/61 na Câmara e nO 38'64 no SenadO" 
aae acrescenta dois parágrafos ao art. 11 d'a Lei nO 3.807, de 26 de agOsto 
de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social), tendo Relatório, sob nO 13/64, 
da Com1.'<5ã:n Mista. -

40 •. Ao Projeto de Lei nO 3/64, tC, N. l, que altera n Lei do Servico Mi
lltar, -tcn.do Ret:ttário

l 
sob na 14/64, da. Conüssão Mista. 

Cédula 

1 

I 

4 

5 
4 

Veto 

1 

2 

4 

4 
4 

ORIENTAÇAO PARA A VOTAÇAO 

MlÚêl'ia a que se refere 

Projeto que isenta os mineradores das contribuições 
arrecadadas pelo Instituto de Ap.:>senta.aoria. e 
Pensões dos Industriários. 

ToteJidade do projeto 
Projeto que mod11ica -o art. 16 -da CansoU,daÇão daS 

Leis do I'tabalho. -

Totalidade do pr'Jjeto 

Projeto que acrescenta 0015 para&J;a.!os ao art. 11 
da Lei nO 3.,807 de.26 de agôsto de 1960 (Lei or~ 
g"ânica da P.revidência Socia}) . 

Totalidade do 'projeto 

Projeto que altera a_ Lei do 5I.ervi&o Mllltal 
allnea "g" do art. 30 ' 

art., ,50 (palavras 'vetadas>. 
Alinea "g" do art. 30 

ITA DA 148' SESSÃú, EM 4 
Of SETH ''''O DE 1964 

SENADO 

o PreS!Clente do 'Sc:!ado E'ecleral, nos têrmos do art 70.t "30 6a Coos
t!tUição·e 'ao artigo lú. Oll l,V _ do R~glD:lento Comum cl.nvoca as dUM Casaa 
,ao ,CJolijp'cuo NacUmaJ 'para. em seoiSÕe.s conJunta.s a fDalJZEQ!em-D [1106 dlB.i 
1'1. 2a, 29, 24 -e "29 ,(1e ~setembro do anu .em ,curso oi':U nora. 't. ·~o ,nunUlOS. 
no Plenárlo da Câmara liOS Jeputaàos conhecerem do va;o IPlGldelItlal 
ao projeto -Ue bel m(. <! OOe:·13, de L964, na Câ.mara e ·0'" ·15. cta 1964 110 
senado I , 'que mstltUl 1) coneçAc monetà.rta DOS contratas tmOhlllm:lQt -de 
tnterêsse soclru o ~scema (!ns.Dcelro p'ara aqWS1ÇàO da ;es:a p~Ptla cllla 
o Banco 'Nactonal de Habitação (BNH, 9.$ SocIedades de creditO :lDlOnUta. 
rio, aa letras lmob11iártas, o Serviço Federal de Habttação :e "Urbanismo e 
d,á outras proVidências. 

5enaClo Federru, em :!~ d$ agOsto de 1964. 
AURI) M{')UR~ AlrntrAb. 

Presidente 

. O preSlaerrte eto :::;enado Federal, nos têrmos do ai'~- 70 .. ~ lO, da' Cttns
tftmção e do lU't. 2° aO CV do Regimento COmum convoca as .:lUftB Clisas 
d.o congreSl!i(, NacIonal para, em sessão conjunta a real1anr .. se no dIa ao 
:'le setembro do Rnl.: em curso, às 21,3ü tlorru" no Pl.enárlu da Câman dos 
DeputadOs conhecerem dos "Ieguintes vetos presidenciaiS 

- AQ Projete ete lIel o~ ~ O~3 '64 na Càmara e n" 134·64 no senauo que 
extmgue cargos e cria ou tras, no Quadro da Sem-etaritl do Superior Xrtbu
nal Milita. e dá outras orovidências t veto parc1all e 

- Ao eroleto de lIe! n,) 587-A ,63 na Câmara e 1.' 91 64 no sen!l:1o Que 
estende para o exercício de 1963 a vlgÔnc1a do crédito espooial.de .. _ '. .• 
Cr$ 500 000.060,00 Iqutnhentos milhões de cruzeirOS) flutort3Qdo -.pela Lei 
n!l .4.115 de 1962 a fJm de atender a despeea eleItorais I veto total}. 

Sena do Federal, em "'7 de agOsto de 1964, 

SCIl:ldor CI\Ml1J.o NOGUEIRA" DA GAMA 
Vice-PreSldentl!! no -exw:ctolc 

da Presidência 

~ .t"fCS:Qf'rre ÜO l;::enaf1c. FedE:ral, nos têrmcs do art. 70, § 3°, da CODS;Ü_ 
tu~çao e do art. '10. nO IV, do Rt~gunento Comum, convoca as ..duns Casas do 
Congresso NaCl011QI para, em se&ãt! conjunta a realizar -se no aia ·1t1 .de Ol:
tubro do !lno -eJJ1 curso, às Zl,30 horas, no Plenário da Câmaxa dos Depu
tados, conhecerem dos seguintes: vetos presidenciais (parciais): . 

- ao .Prqeto de Lei a!' 4, dt" 1004 (C. N . ), que modífic9. a l:egislGç~ 
dos Jmpoot(js Q' ~>(}nsumo e (lO Sê10 e dá outras p.rovidêncla.s: .e 

- ao Projete, di' Lei n9 2.oo7_B.'64 na Câmara e na 85, de 'lDS4, 110 St~ 
nado. que a1~erll a Lei nO? 4 .1~1 de 3 de setembro. de 1962., -e dá -outras pro
dências. 

Sena.Qo F~(l,e;.al em 2 de b.etc-mbro de 1964 

FEDERAL. 

Senador CAMILLO ~OGUEIRA DA -GA" . 
Vlce~Pl'esidente. no exercício 

da Presidência. 

'cc:<:SIDENCIA DO SR. NOG'L-"lRA 
DA GAMA 

As 14 bs, e 3"0 m..n:':'~:l:3, ~holm 

2' SE$SÃü Ll!;{T~LA'J1" A mWiNAJ:UA, 
DA 5~ LEGISLATURA 

A1onso ArUlos. 
BenedIcto Valla-dares. 
Nogueir'" da Gsma. 
Bezerra Neto. 
Guido Mondim _ "'1) 

v SR.PRESIDENrcE, 

(Nagueira ao. Gama,: se presentes os sr.s. Senadores: 

Ad'alberto -Sene. 
Edmundo LeVl. 
Mart1ns Júnior. 
Lobão da Silveira. 
JoaquIm Parente. 
SI«eft'edo pacheeo. 

M.:nezes Pimentel. 
Wilson Gonçalves. 
Cortez Pereira. 
Ruy carneir.o. 
Gonçalves de Abl-antes. 

J Pessoa de QueIroz, 

Sllvestre Péncles. 
Heribaldo Vieil'e.. 
JOse I;e:te, 
Josapnat Marinn.a. 
Jefferson' Cf AgUJl'lr. 
Gouveia Vieire.. 

A usta de presE'nça aClbA o ao.a
parecimento de 21 Srs S-eU"QOl"N. 
Havendo numero legal, doclaro aber· 
ta a sessão. 

Vai ser lida a. a.ta. 
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o Sr. 2\1 secretário procede à 
lettm',"l, da ata <ia. sessão t.nterio:r, 
que é ap:'ovada sem debates. 

O Sr. 19 Secretário lê o s~u:ntE' 

MENSAGEM 

EXPEDIENTE , . 
DEPP.RT AME~TO DE IMPRE'iSA NACICh!AL 

~iRItTOlR· CERA;1. 

, 

pressão ao contrabando. Não faz 
muito, ao aprec~ação. da. l1"10.téTia 'fui. 
convertida em dü.!§.:mc.a. ps.,r\l ,se\!.' 
Quvido o Ministério da Ju:,tiça do 
.ttl.tal Go\'êrno. Até o momento, o aS
sunto" não retornou aQ exame do 62-
na.do. 

1 

A'LSe:RTO De BRITO FERelRA 

01 ~r. Pre.9d('nt€ . ~la Repú!;Jlic!!. P 6 111 CHEFR DA 5"-'-'&'0 DS -lUtOAÇ30 
ll:'j ~:guint~s têrmos:: - . :::HElFI!: 00 SE~VIÇO DE \JBUC:AC;:: n y 

I MVRIL J FERREIRA ALVES FLORIANO GUIMARÃES 
Mensagem n9 2:23, de 1964 • 

(N° 368. NA ORIGEM) OIARIO 00 CONGRESSO N!~CIONAL 
Exmo. Senhor P:es:c.ente do Se· 

nudo Federal: 
No,:, tênnos aos a.rtlgoS 63, item 1, 

e 103' da COl1..Stitui~ã() F'.ederal, tenho 
a '101~n. de :'Jubmeter â,. conslderaçãu 
0'0 SgrHio Senado lí'cderal, l. nomt' 
(l·o D2..,;emn~l.l"ga<ior Antônio Nedel, 
para exercel () cargo C1e Ministl'o do 
Tribl.inal Fed'~ral de Recursos, na 
vaga. decot'rente da aposentadoria. :; 
M ni,stro José de 61guiar· Dia.!;. 

Conforme Se vCrlJ.:Ica do anexo CUT
rlculum t;ztae. o inctlcG.do preenche to
dos (,,::; rcquisítos legais pa'l'a a ln
vest dura de \'e7. que, a.través Voe tôda 
.. SUI;\ v:da pública, tE~n1 revelado, ert;l 
intema at.ividaàe judiciária, notável 
Baber e reputação Uibada; nOS têr~ 
mos t!a. ConEt·tuiçáo. • 

Bra::illa, em 3 ~de setembro ãe 1964; 
143° da Indepen:::'ência e IG9 da Repú· 
bUca. ' 

CURRICULUM VlTÁE DE 
ANTÔNIO NEnER 

o D,a;$emnQ.fgMor AntÔnlO Neder, I 
na,'icldD . a 22 de junho de 1911, na 
Vila de C~ua-po. ehtãü do Mu~c~pi_() 
(te Além paraiba, hoje do Mumclp:o 
de Pirapetinga, do Estàdo de Mina.s 
GeraIs, fêz seus estudos prunáríos' em 
escolns particulares ., seus estudos 
liecundárlos no Ginásio Leo1lO1d.nen~ 
le, on<i.e os termino~ em 1931-

, 

!rr.pCE-GO nlll oficInas. do Oepartflmentc oe Im~rWG6 Nac:l~naJ 

.BRASiL!." 

ASSINAT·URAS 

REPARTIÇõES E PARTICULARES I 
CaDital .,. Interior. 

FUNCIONARIOS 

Capit.al e Interior· , 
S........ _.......... Cr$' 60,00 Semestre ............ . Cr$ 

Ano ........... , .. 96,00 Ano ......••.••••... Cr$ 
Exterior Exterior 

AlI,o .,-..l ............ . Cr$ 136.00 Ano ......... , ............ . Cri 

• - 'l~xçC3tuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as 
assin.Aturas poder ... se~40 tow.ar. em qual~uer época. por uh; meses 
OU U1II tI.no. 

- A fim de pOSSibilitar ." remessa de valores leompanhados de 
esclarecim.entos quanto l sua aplicação, solicitamos dêem :preferência 
• T$meSSa por meio de chequo ou vale p.ostaJ. emitidos a favor da 
T'soureiro do Departamento de lJllPre~1I8 Nacional. 

- ()s suplementos às edições dos órgãO"s ofictais serão fornecidos 
aos assinantes somente mediante s~licttaçào. 

- O c"Qsto do numero atraJjado será' acrescido 
exorolclo deco:-rido, cobrar .. 6'1. ia maia el'S 0.50 

d. CrI MO c, po.r 

Matriculou-se na Faculdade Nacio- Nova. , Friburgo, submeteu-se êle a'l Art. 3q Esta lei e.ntrará. em. 'rigor 
nal de Direit-o da unlnl'sittade do concurso público de mul-os e prom,na data de. sua pUblICaçã? revog:!das 
BrasIl, no RIO C1e Janeiro, em 1933, para Juiz Ide Oiretto do então Distti"~ as di.spo-~i.çÕe.5 em oont.rá:rlo. 
bacharelando-se em 1937. t-o Federal hOje El3.ta~o 00, G2la.na~- As. Comis~õ~s õe Projeto do 

Foi nomeado Promotor de Justiça. ra, logra:r:,do apr-Q;;'3.ç<.lO, c~a.!',11l?aça0 Executivo e de F'inanças, de acõr-
intenno, da Comarca de TeresópOll&. e nome~çao, ma~ prefer:u continuar do C"Onl o art. lQ2-A do f1;.egiD1P:n-
no. Estado do Rio de Janeiro, no qua .. na J.u~tlça Flummel}se e. se recusou to Interno. 
m Illtou de 1938 a 1939; quando fv; a a,celtar a. nova. lll .. "est.l-dura. . 

AVISO' nome.llL.o Pretor do Tênno de E~u:n,- A Comissão de Constituição e 
douro' no mesmo Estado, transferiu- Ju.stiça, . Do Sr. 
dO-'Se a seguir, decorridos alguILS mc~ bunal de 

Ministro Pl'e3idente do Tri·· 
Contas da União, como SI.. .... 

iíCS pa:a o de Mangaratiba. O SR. PRESIDENTE gue: 
Em ''l9{1S, depois de haver ~e F'. 

metido em concurso 4e títulOs e pro- Do Sr. Primeiro SecretárIo da Cá- TRIBUNAL DE CONTAS DA tJNIAO 
vas, em que se classmcou em q.uar- ,mara dos Deputados nY 2 .. 202, <.o.e 3 Brasilia, D.F., a1" de a.gô.<;: ..... de 1964 
to luga.r, veio Q ser nomeado JUIZ de do mês em curso, encatn1Ilhando à 
bir€lto da Coma-rt.a de Carmo, no rev1.,;ão do Senado ll.:utógrafO do se- TC-41.98.t-64. 
Estado do Rio, exercendo o cargo até guinté projet-o: AViso nt'! 903 P-64. 
janeiro de 1950, Quando foi promo- \" 
Vido- por antigiiidade, para a Coma1'- Projeto' de Lei da Câmara 
.,. de Nova FNburgo, transferindo-se N'1 154, de 196A 
desta, em 1956, para n. Co-marc- de 'T 
Campo!. ps.-ssancto .a exercer o .seu 
-cargo na terceira. Vara Crim~nal d~- (N° 2.193::-111 DE 19641 NA ORIGEl\l) 

I ~ Comarca por fôrça de ,. -~a(; jsentc~ de .impósto de importa. 
. por merecimento. ção e d;~ consumo, e.qu.ipamento e 

Depois de exercer O cargo de ~u~z acessórios de uma estação trans-
de ,Direito' da Ter.oeira Vara Cl'Jilll- missora de televisão e' máqUinas gra-
nal da Comarca de 'Campos, o . 't- vadoras (vfdeo-tape) • 
gl.s-::rado Antôn'o Neder rem.: ~"eu e 
obteve transferência para a Comar~ . O COngresso Nacional dJcreta: 
ea de petrópoliS, ne. qual perm~ncceu Art. 19 E' concedida i.senção de 1m
àur~nte sete ~~?~ até que toi pro,- pôsto de importação e d·e consumo 
~ovldo por antlgulctade pa.ra o carg:) para equipamento e acessórios de uma 
de ~.c'embargador do ~rlbuI:21 ~: estação. trar.smissora de televisão e 
Just1ç~, do Estado do RiO, cude ~ máquinas gn,vadoras (vldeo-.tape) ) , 
encontra atualmente. destinado à Rádio Globo S. A. e co

A'" er'lQrmente aQ en..c:ejo de ot;. 
prom~ões a.o Tri1~unal de JU'3ti!,. , 
seu nome foi indicado, em lista trí
plice de mercc:mfnto. 

bertos pelo PA-64/1268-Prot, 1237" que 

Senhor Presidente 

Comunico a V Exa. que este 'meu
nal, tendo presente a representação 
da 1" Diretoria de FiEcalização Finan ... 
ceira desta Côrte, relath'8 ao "orça •• 
mento analítico" do Senado Federal. 
pUbli-cado no Diário O/iciat de 12 dE' 
agõsto de 1964, correspondente ao cré
dito suplementar abart.o ao Poder Le
giSlativo pela LeI n 9A.371, de' 28.7.64 
resolveu, em sessão de 18 de agOsto' 
corrente, manda.r anotaI' o :referido 
orçamento analítico -lotinente ao crê
dit<{) supramencionado. 
. Reitero a V, EX' protestos de ele
vada estima e "Consideração. _ Verg
niaud Wanaerley ... Minisl.ro-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE 

(NVgueiro. da Gàtva - J:Iá orado 
res inscritos. 

Tem a palavra. () nobre Sencdor 
Josaphat Marinho pÔr permuta conl 
o Dobre Senador Eurico Rezende. 
,O bR, JOSAPHAT MARINHO: 

Se o Oovérno preCISa de novos te
ClU'WS, a ponto <le agravar os enoo.r .. 
g03 !i~cais. por que não ~e delibenll', 
com presLeza. sób.re o .combate ljQ 
contrabando? ·Por que nãlJ fazê-lo. 
sobl'etudo quando todos 00 últ.mos 
Governos têm aSS>lnaledo que pon .. 
derável parcela de renda se eva.cte dos 
cofres do Tesouro, em grande parte, 
por efeito do oontrabaI!do? 

Faz pouco tempo, aliás, que o D!á .. 
rto de NoticlCl.s do R.io t'.e Janell'O pu
blicou ~ pormenoriz,ado estudo SOb 4) 

titulo "A História se:n-et.a do Contra
bando". Nesse trabalho há I.recho 
que vale ser repetido, pa.ra qUe fique 
bem salientada a lmportã.nCia~ 'do <}-&_ 
sunto, 

. Se não tem constitujção adequada, 
cu~pre dur-!p.e a corpqrificação pró .. 
prla para, que execute sua' tarefa em 
defesa da Fazenda N-acionaJ, Se, por 
outro J~do, êsse Ser.viço não fica per. 
feitamente ajustado fora do Minis_ 
tério da Fazenda, que se. crie o órgão 
pl'óprio naquela Secreteria de Esta
do. O qUe não é rorreto para os podê .. 
res constitucion;tis' do Brasil, é qUe, 
sabendo-se da eXistência de uma iu
dústria ~:o contrabando não se ins
titua, de modo adequado, o órgâo 
próprio a combater a infração. SeI, e 
devo d~lará-Io por dever de justiça 
que nenhuma informação estará de~ 
morando por parte do Ministério da 
Justiça.. em virtude d'e desídia. ou .POl' 
motivos menos plausiveis do' conhe
cimento do Min~tro Milton CampolS. 

"PO! VIa marítima, fluvial. te,'
restre, aérea· ou por todos os 
meiooS comhinados, a iudústria do 
cont.rabando corresponde a quase 
meio ti.'ilhão de cruzeiros de 'ren_ 
da evadída do Te.scuro Nacional. 
Quadrilhas bem organizadas, dis_ 
pondo de lanchas velo.zes, Ilrma~ 
men to modernq e dinheiro em 
abundância, reduzem, pràt1camen_ 

O De.<;.embargada.:· Amônia Neder é 
Profes.' desde 195.7, na Cadeira de 
Dll'eito Civil, da, Fac" ,'i",..J~ rlp. Di
reito da Universidade C:a.tóHca. de Pe_ 
trópolis, 

1l:m 1952, 
de J1..:.jz de 

quando eX(~l'ci1 o cargo 
Direito da Comarca de 

altera a licença DG-60/7484-185056; 
pela licença de Importação 00-64/ 
2189-2054, pelo certificado de cobertu
ra cambial, bem como peta licença a 
ser emitida. pela Carteira de Comér
cio ExterioI: cobrindo a importação 
corre~ponde!!.te a US$ 85,216 AO uFco". 

Art. 29 A Lsenção concedida. não 
abr.ang~ o mMerial com siml1a:r R
cional devIdamente registrado, Mm a 
taxa de despacho aduaneiro. 

<Sem revisão do orador) _ Sr. 
Presidente, já tive oportunida.de de 
tJ:a.tar. desta tribuna, por ma.Is d~ 
uma vez. de projeto em curso nO' 
'Senudo, a "p!"opóGito do Seniço de Re .. 

. _,. te à impotêncIa. todo o sistema. 
obsoleto de fiscalização aduaneira 

.da fazenda Melonal". 
l!lste estudQ, entre muitos, poderIa 

ser invocado Dal'a ass1nal~-B!i & 81'4 .. 

" 
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v-ida.de do problema. Não é 1noportu
no. aincro., sa.l1entar qUI, quando o 
Senado tratou ctêste assunto na. úl
tima. sessão legislativa, o C011lre&SQ 
NaciOnal e$tava sob visivel pre.ss.tí.Q de 
grupos interessados que distribUíam 
diàrlamente. farto materlal de Colll
bat.e ao Serviço Federal de Repre.ssáQ 
às Infra~ee.s Contm a Pazenda Na· 
clonal. TodOS os Senadores recebiaM. 
d1àriamente, volumoso exp.etliente ..• 

TaL entreoo..nto, não se tarA CIJlll 
eficácia. se não forelll 8,dota.das, com 
rapidez, as medidas de caráter le .. 
g1slo.tivo e execu.t1vo. que armem o 
Poder publico da· autoridade e do 
prestigio 1n·dispensàvelS a reprimir, 
enerEÜXlmente,· O contra.bando e o.s 
-contrabandistas. 

Desempregos em massa, QU mento de 
L'1posto.s, instrução 270, que veio criar 
muitos obstáculos, retraçoiO de paga
mentOG do orÇG.mento em vigor, au
m.ento e~ce.s.slVO cl.<>s derivados do pe
tróleo, tudo a. criar des<::cní"iança do 
pOl'O nos atos doo goYernan~e5. 

um pouco êsse assunto de indústrla, 
pri.n~lpalmente dessa. que importa. boa 
parte da. matéria) Prima. e produtGW 
quúnicos, para depOlfS nos vena.e!' pele) 
dôbro ou ttíplo do que poderíamos 
imp,ortar. Essa indústria não nos faz 
(,alta; vamos importar dos países que 
nos podem comprar, cOm os quais po
deremos permutar aquilo que produzt... 
mos e podemos cultivar COm relativa 
facilidade. 

O Sr. Silvestre Péticles - permite 
V. ,6xa um aperte? 

O SR, JOSAPHAT MARINHO -
Pois nãQ. ~ 

O SenaO,o está. certo de que. se taiS 
lUedJdas se conjugarem, a Naçãa lu
crará, arrecadando o que até aqui lhe 
tem sido furtado, e, de outro lado) 
ãbrtndo oportunidade a que pelo ,;um .. 
bate &.0 c.ontrabando, e por1.sso mes
mo. p~~o aumento da suas rendas, o 
:E:;s~do po&a proteger melhor, no gra

O Sr. Silvestré Péric.zc8 - cônf.lt- vame fiscal, Q. economia dos mais ~ .. 
mo as palav.ras de V·. EX~. 1!u o te- brcs. (Uuito be.m; muito bem. Pai.
cebia, ctiànamenoo. São Os contra.- mas.) 
bandísro.s brasileiros agindo no lUcio O SR. PRESIDENTE 
d.a admlllistraçáo, do lcgisletivo e até 

""da. magistl'atura.. Há contraband1St-R;5 'NOGUEIRA DA GM.iA) - Tem ti. 
em tóa.as as cl.e6ses brasileiras, prin- palavra o nOOl"e ben"d.Ol· l\.I.a.l'tinti ';ú
Clp..1lmente nas a.ltas. Houve até in- 11101" ~ 
Cidente no Senad'9 entre o Presid.ente . 
da Casa e o então Chefe de pol1c:a, O SR, i\'lAitTINS JUNIOR: 
pDr ~au.sa de contrabandl.Staa. 

O SR., JOSilJ'>HA~' MAUlNRO -
VClunlo,s() expcti1ent::: era recebido por 
todos os S>:!.lladores. em cart:lS, ma .. 
moria.!s. recortes de jornu,!, tudo COll
tendo matOtia Olanuc.stamente prcna
rada por um grupo l.nter~ado. tal a 
unlfol'midade dos argumentos. expen· 
diclos contra. o PrOjeto; que é () de 
n9 25. de 1983. 

Sei que se argü-em irrcgulU.rldudes 
cont.::o. o SCl'V~ço F,::d~rai de Répr~s.:ã.o 
às infrações Contra a FazCtlQa Nu.
c.lonal. Não <tefendi ont.ern nem de
fendo hOje as il1:egularídades prati
cadas por êsse Se!'Vlço. ti:lll.endo, :!o
rêm, que ao C<mgl'e::3so Nacional cum
pre levar a tbrmo a clab-oração â.a lei. 
per..dente de dcclsão final. 

Se o ~ervlço Federal de Rcpres.são 
ao Contrabando não tem CQnfi3Uração 
le3al, ninguém. lhe fara esta injus-
tiça, ' 

Cert-o é, Cllt.!'etanto. q.ua se está ~t'
à:âl'dalltio a informação c em conse
Q.ü:1ncla, dcnorando· a ret-omuda de 
tl'amlto.çáQ do projeto nenta CJsa. 
Enquanto lSSQ 00 conlraband!::.tas 
c:ontinuam a eXÇrcer suas ativida.des
contra a Fazenda Nacional. 11:, para 
suprir as deflciênculS de recurso.s do 
Tewuro, o povo sofre novoo enc·),!.'
gos com o aumento de tributos. 

O Governo deve preocupar-se me
nos com o contrabando de idéia.s e 
mais com o ~ontl'abando de bens, de 
que resulta terrivel sangtia aos cofres 
da Naç[o. 

O Sr. fi criba110 Vieira . - l\IuL~.Q 
bc.'11 ! 

(Li: o segu,llte â~'>curso) - Senhol' 
prCJ..dent~. $0:.$. Senac.."o.·es, pela ter
cc.ra. vez, tonho a. l.n1cn.sa. llonra d.e 
ocupar e.sva caut.ll'a., rcprcscntJ.t.va do 
~tado d.o pará, suplente, que sou ... o 
cznaC!or Alexandre Zacllunas J.e 
.!\.s~ulnpçao. Uo ano p~<J.ao para Cd, 
r.1sUJ:na C~lSa se mo{ü{iccu, rotl.G nem 
tudo que desejávamos. 

Com deIto, nesta fecmto, p;:cnun· 
clel alJUluas pJ.láVr.:t3 contra ( d....s
mallCto,s da t'etrobrM, chamaIido Q. 

atençAc do que se CS(~.va pas~a!ld-o f.a 
Amazó;;üa, pela talta de vcr~'onhâ dos 
nOt:Sos dl:lg.::ntro., 

Ve-o a reVOlução de AhrU, que Deus 
o.lCOlil[.<ilmOU, Glf.g:.U f; u!'.en_üu pará 
no;"s:t ~.3i.c.tiaüc. entre,Janúo os de.:;ti~ 
!lOS ue il(.,.$O B:;:..::;;l a. homens dJ bem, 
que tic3ejc.m acerlar e que esper3m 
elc\ar llcs_a pitl'.ia ao lugar qu~ bem 
m':l'ec..:. 

lnfel1zmcnte, pm'êm, muaos por at 
a fOra não querem, naQ de1i;:!}::.m aju
dar ti t:n.n~!.-;·mal', OU a cvlacoJ,'(U cem 
as mod.if1c:lçõ~S que se tornam tlc
cessária..$ e Ul'sentt:S, ln:--.diúvelS mcs
lllO. 

tnf .. l1zmcntc, r.:plto, se bem hOje 
Se respu'e lllell1.or üo qU2 antes de :n 
a·e mal'ço, o perlgo ao conltú •. o do 
que muIt',l g"Gllte p:m~:1. ü:nGl n.\O 
"[;.J.'l,sOll. Pens.o rnc_nt'l qu.e SB e~t:\ 
agruvJnd..) e tcmando um rumo ja 
p:...rto do abk.1llo, 

Todos sabemOS que Rorn.a. não se 
fêz em um dia., e tudo o que esta 
aco11tecendo podia ser rval1zr..do com 
ma:s cnlma e prudenCla~ p.daptando 
o povo a um nôvo meio de 'lIda e 
olha.ndo celll mais çnergia e dedica"": 
çãO. pat!(\. oS prO"lemas urg~~ltes; ês~ 
ta sim preCisam s.e:· resolVIdos com 
tõda rap~dez. A sltuação do Brz...sU e 
de um falUintO, ctn bUEC-!\ da comlda. 
tendo, n .. entanto possibilidade de r~
s.olvCr ê~te prOblema. cem cata facI
lidade-. 

Ao i.nvez d·.sto pcru;.J.-se somente na 
indúStria, como .sendo a sal'Vado:a, c 
pal'a estJ. propOl'cionam·se tôd.1s as 
tacilid2de.s •. Pedem diviSas, m:1S cstas, 
em grande parte, seo j'}::lra nt2uder 
à lntiústria, que acata vendendo quase 
tudo pcr p:e.cs exoro.tumá>, 

EnÇ.1W,1lt{) lHo, as &!.1:a:; ce ti'l:;O, 
de feijãO, ~ anCJ. d~ mi.1Lc. de oat:l .. 
las, tuav fln:":'1! .. lcllte, ClC que: tJ.CC~Sl" 
Laml..'" P,lr..t ~.)))..c~-.,..;~, Q. ..;.hllUl v .. q,.l 
\'e~ h1:l-S, C n~nhum:l p~·O"f~c.jncla ::;e 
!()mu.., sCll.l-o no p.\pd, àe absoluta. ine-
f~Cá.C:3 . 

O G!':lhl.ie e port~nLC5ó Banco do 
Blas~~ e mJ.,t) Ulil 1.: .. 50 ti" l' .. .:t.)HU. Q.u'e 
Cc eJ.1C.ellC <.1. J..1.<Q.j \Il e ·dJffcil, tuaa 
CJ.le.u ue Vape...:> e InJ...::. tJ~.t.lt:·~, e au
na!, so aLell\J.C ao.:, (,lutO! b:.;.O p~5Ul'" 

uOl'el) ou u~·LCll.Cl.ai,.áll(,,;) ae L~r:as, p.;ns 
uC'I-'o .. ut,'8 ni"tO ~erv..;nl. U llltef':S.:i.lllte 
e qu_ o dmh0:l'O -que .emDft:sta e dO 
Govêl'no, pO~G u 13 .. lnco· c llm Simples 
tnandat;it'~Q. Aqul;:le man"d 1"ac~l1hl.-r 
manda pUbl~c<:.r' p-:!~o.::. jO .. ·l!;).lS que está 
pronto r. ajudar. ullorma que as fa
cl ... do.dc.s siO grandes, e f.:uálmênte 
~ste d.l.!.cuiLa o m.1l~ q0e pOdê. E uma 
po:pelrtda que .nllnCa tl\ais se acaba, 
ó t{mta. CJ!:t:r.üi.o neg·]tiva, que de 
pa.bSagem. cu],::anos, cmtnm precoo 
~"·.lge.i'ados, o que cada vez h1!l.iS nos 
conv-el1Ce de que Qs di.r~gmtel3 d~Bcon
Caro de todo:::;. 

t\o ent:mto .j.l f..::mcs Uhl Pais es
sencIalmente aJríccla, já v.vemOJ; fe" 
ll.zêS e sat • .:>f~(;)C, I:>SO r01;}1.l'1'~ ~;
f\lt:::.mcllte J.ccn::...ccr, n··u 'u.."tc 3. 
mentaLdc.de d~ al:;un.;; que, realiza·dos 
nesta. v.dJ.. .1Cl~,.h.!.Ü'. "em berço es
plêndldo", cQa.sidcram que ru. dem:us 
devem trab.ll11ar, C0Jl"10 es.cravos, p':tra 
Cs s:;us iUXC3, cSQUCi::~(,"s do b::m COM 
muro. 

Prometo voltar com outras eprecla .. 
ções, sempre ditadas pela disposição 
firme e sincera de ajudar OS dirigen .. 
tes de noosQ qúerido Brasil. 

Muito Obrigado - (lI!uíto bem! 
MUlto bOm! Palmas) 

a SR, PRl!:SIDE;';TE 

Tem a palavra o nobre 
Bezera Neco, 

O SR, BE~Eitn.,:l NZTO: 

eenauuL' 

(Sem l'elil.são do orCaOT) - senhor 
Prc.;; .. cteute, E.I't>. ~enad.oI'cs, em rCcell_ 
W e;,:po~iç~ f\:i~a ncst:l. Cosa pelo 
Sr ... \'llU:Sd·O Roi}crto Cam~os, ll1e,:e
~neu l.gcira rderênc<3. d'ilctu~le tltUl.ar 
o prolJfem\l dJ !lnanc .. amentc C..a4 atí
vwades agro-pastol·iS. continuou Sua 
.1;.'Xa. qu~ P:ovidt!ficla objetiva, no 
p~-J.no gove-:nalnC.t1tal t..S'La,'u em (,r13.
Ulità;;J.O, cons~~t~ndo no mdt.oraIDent-o 
do s;,stc;ua de tm.lllc!t\mm!to Ct'l Car
~.Jl.:-a, de Crtdit-o Agrícvla. do Ba.ne..: do 
.8:a511, que U,1o m.liS f.carlJ. n'J8 /lUas 
operações, c..:rcunscrita. àquele banco 
cC"ntrdl. 

Dl::'':'C S. Exa. que o Bunzo do Era .. 
sil, alóm de Q;J::rar diretamente, iria 
.r:<.:J .. tr. com t.lU,Ú:c.s r<::Ct.i.roitis. a '(ele 
de tmanciamentos agto-pZCUárto do 
B:asl.J, .através de bancos paltlculares. 
A provldênc:a agora anunc::::.d~ de 
mcd'o um tanto pos~tlvo, hnVl:t 'Sldo 
esooCB,da. em governos anterIores, em_ 
bora de me-do mais modesto. Insti .. 
tUicões bancárias se re,s:;rvavam para. 
fazer prova perante a Cllrteira com .. 
pi?teme do Banco dQ Sl'a.s~l de-~f..mal1 .. 
do, . ~m suas opera-;õe.s uma fJ:c.ção 
:\ aJUda, à cooperação às atividades 
da. agl'lcultura e da pccuãria. 

Agora com a nova lnedid!l, o Ban
co do BrasH entre:;ará - se'l'uno:o ln" 
formação do 8r. Rob::.:to c';mpo..'I _ 
Os recUJ'Sos à rê-de b:tncál'iO p31'ticular, 
para que esta, d:retamc!lte, onere 
j~nto aos agcicultores e nos prcua
rIS tas 

As.soclando-me a essa declaração 
,,-ejo hOje na llnprenM,., a pUblíCaqãÔ 
do decr..:.to do Presidente d3 Rrpúb!l
Cá, no Minlsttrlo da A<l'l'lcultura m 
Que /São fixados· os rn!"'eços min'~mos 
p.1ra. O .arroz. o feijão, o milho fi 
Mja, o am~ndoim nas Úgu),s e o '0.1-
gcdãO merid!cn:ll. 

.:f:SS9 fm:lr:.c~!:'.mento ceU1;Jrc:,.nde a 
safra de 19$4 c vai t!J de l!:~3 e de 
l~JS. 

O SR. JOSAF-HAT MARINHO -
Nenhuma oportunidade serã,o por si .. 
naI, mais pl'Opria pal'a um COlrtbate 
entl'gl~o do que esta, em que um 00-
vêmo em larga· parte com podêtcs 
discrlClOná-rio-s. proc~de sem as peins 
e as ilmitacões que. normalment·e. re
du:am u. COtnpctência dos podêres de
mocráticos, 

O que d2sej.o portanto, COltt es~ai:i 
palavrr.s. que aínca nii-o valem conto 
um e.5tudQ ccm!)leto do assunto. e 
reiterar a V. Rx", SI'. Pr;:sidcnt.e ... 
ap~lo no sentido de que solicite. do 
l\:[JnL>t":l"io da JustiÇ!l, a remCL.;ra ~as 
inform~çõe~ consideradas neccssârl'as 
no (';{cmc comp:eto e perfeIto do dS
sunto 'Dele tem oonheclrnento o Mi
nistro Milton Ca.rnoDS, Que el'a Pre
sldent~ da Com.l'3~ãlJ; de Ccnstituiçtto 
e JtLSUça quandO na seRSão legt~~a
tivô. firda. por a-quE:le órgão téqmcv 
tramitou o projetu. 

Se a reVOluç<iO foi fe:ta p-:'.l'a dar, 
no povo mclllof,,;:; di:..s, se t~ve co:no 
p:mclp.o bts.cQ -acabai' co~n Q l"Cóime 
em que u:guns avcntUtçil"OS cst.aVJm 
.se lcCUplJ~:illQO, em detrUm nto dcs 
sóf10s c honestos, 6e isso foi fcit-o para. 
ccmentar a tod-05. com melhores di·-:~ 
de trauquil:dade e paz de espirito, isto 
ainda n:io se verificou, mUito àO COn ... 
trÍ'tio, cst.l p!O;-J.nc.:o, cada v .. z mais. 

Ref.ro-if..t! à aiuncntnçáo do pno, 
d~~to po'·o sofre<i-or que está quase 
p.::.re novamente dc.:;crel' dos nevQS. dl_ 
;,j~entcs. 

rupo sóbc, tudo aumellt:l, tudo fica 
maJ.S caro. s::m ra:..:ôcs ou jwtiflca"" 
Uvas justas e convlnc~nies, N':l1l há 
como expLcar t<ite fenômeno. A m .. 
dustr.G. e o comtrclo pas:v.ndo Pôr 
uma. cns~ p~!'i.1o~a, c,G opêraçôes co
mcrC.ais diminuem. em scu.mO'Vimen .. 
tD, em mais de 30 -;;,. j os onnC05 de 
um mGdo ger.ll n-nncao.-cr.. a rttraçãO 
ao Cl'édito é uml roolid~.dc, c no 
ellLJ.nto. tud.o e.u!UCl1t:\ c de mlnelra 
f.'s.tl'onCmica, s(;ndo poucc.s: 0.5 que po
dem acompanh::or o ritmo ab:crv~nte 
d:ste de::;contrôle. 

Qu.::.nt<> an .... cS ti:" CY.1JS !,toasr nos
sas aten~,JC3, eDro tcdo cannho, para 
o lnLetlCr. F .... 1Z0: C1J;n qu~ n0Sé:OS mu
ruCip:os v.vam e p~rm.[am eonOltõeS 
de vida d!gno. a seUs h·lb.tlntes. Pr-o
pOrclOnctuus lI1~;OS d:; {.J'ilb:.:ho. €":lúde 
e enSino, e tambGtn de cenfôl'to. pas) 
~ttr a. b~llef .ClaJ" Ih que P!"0c,S<lm de 
tudo siln, de tudo. é o que dçvrn)Os 
L::.zer quanto anto;. N30 falta quem 
queira tr.u.ball1ar. não ialta qu, m nos 
potsà rraro.ntir bOas s~f .. a.s ~"bretucto 
com preços lnínlmos, em p~rdlelo ~o 
valô: nquimtl\'o das dcm:'l.ls utliici..: aes 
Enqu:mto isto n:"o se to:ne em rea
l:dnde, iOlporte...se o que fôr 'lCC€:S
cárl0, o GovS!'"no. n.1.o o pa.l'ticUlar, 
para atender às fnltas m .. tnen~àlleas 
v~ndend'o ao JUMO prc::'v do arl!tJ'"(\ ;la
cional. 1\3..0 é um1- Clt!cst:O df' ,azer 
cancDrt'tnC:-1 mas. t~o ,;orncnte dI' su
prir tl., f2tt:H e dçJ'r<·én1'irt.<: nloI.IV.,~ 
das pelas st1.::'pr~sas d:l.!; rofl·a.s. Fo.~ 
cl1ite~sc 80S Cj,uc nos queUln f1.!Udlr, 
co'> qu:! d ... .<:el~m tl'abo.Ib-3t. ma!': que 
ri!o enC-ontf;.lltl rCCutsOS nem (r'"CIU
(· .. ·1f'~ !)"!rn b::'rr> cl:->::-rmr.:-nhar fi lUia
!':;o que () 'BI'C<;il €stfl e}Ç:'!indo. 'r:11-
tir cr."m tSS:l finalirl':4,dE' nio é Infla
cion'lr n50 r .1o"tM dmhelro fOTtt tt'lut ... 
to no Mntr.1rio (> !')~cp3rar l'l:Of'eOS 
trmão5" pnra QDe pc:"s~m <;e t.-.rnar tll
t1t;'lJf'ndpnt~,o: <:~rl'o<: f' f"\·-+~s. p:" .,t:' 11-
do ru c"hn':''"I (> ,",iN:" Ql1f' o r.""sll 
r:-oe('k:") f:l. p f.; r~'". '·m~l1p·i t":lt'e7 
11. se: ..... tarde. ~do cansa. DclxClUOS 

o decrato do Min!GtériQ d~ A3:i .. 
cultu~a. sendo ampliaç~o tio que ccns. 
ta da Lei dele3:tOo. n9 2 q:le Gef.ille 
as a.tribui~·ôCs da. SUNAB, cria a13u·~ 
m:lS :novar.õcs· que sc re\'~~t:':'1 ('IC aS
pectos d:.r;nos de ap.:<~ço e c.!'..:.:! J::cdcm· 
mC'reCCr nOE"a COnfi2nça. 

DO 2.!'..'lunto hà Je ter CC:1tlec1m.en~ 
to o oovêrno re:;ultante do Movimen
to armado. tanto mai~ quo.nto tem 
anllnrirdo rr':.~cl'c:dam"!ln~e, ~eu pra
p6süto de combater a. corl'Up:;~o e os 
oorruptcrcs. 

olizêm que é a lndüstl'la a c:;n~sa.
dora. mas f.sta Cluebw.-se do c.omérC:o, 
e ambas atiram a re~ponsabilldade ao 
C'TOvêrno. 

Acredito que se.1a me$IDC D Govêl'~ 
no ltste entrou di,spost<> a consertal' 
o QUz c,.t.':::I':l c1"l'f',do. o qu~ n5.o deixlil 
do ter S'1D. t'nlio m:-.s f"stá !~~{'ndo 
com violência, sem dó nem plCdade. 

Fs.s-:1.S inovaçõe.S cnec.nt:!1rn-se na I 
19" do Art. 29 em que Se diZ: 

"P .. ~ra 0'::' e:l:e!too õ':'.3te C:"cr~to 
sCr:o c::msíti'::rr:.frcJ ce~1t!-c.: tI". l·O']" 
~Umo Os r:s;l.:.ct:Vo~ po:tl:J l (' (\<;
cJ""'~.::n:'o cu z.s C~ci:'.(1"3 'i:? '_;:;'0 
P:lU:O. D=10 ~Io::zont!} :.1(·."1; .• J e 
C~!~3 a'~r1a a ~:':·h :.va 
cCf' m·.)'s conder 90 p~·e:..'1t ~t :1. 
(1.:> ;;:;('U1ta~D à D~;ctOt1;l ~·r._:"1" ra 
d~ ~~c!'1i .s;;o de F.l"\r1n':.' ~··,'2r;L -(i1 

P:,o~urf.o, Com p::'-vl::i :"l1': :~., n ta 
plenârio c!:"1.?r cent:~·01 de . ·-n-
6"'!r.1Cl .!1~ pontos GJ ']D,:;··':'!}_ 
cia da Drcdt!~~D no l',"'·:Ol "';).s 
FS~3dr."S, f'm rlm::J.O ç!."', O',l"':.~ <;é!
rfio oroC{'f'jd2s 91 t-""l"·-~·· ,..t·~ 
i!l{'.~.<'Iil'r,,1 ~{,'",·ú, co: ,.., ..... ,." .·"1j~l .. 
m~ b.1.s~CCS f.X'1C:O.3 :"': .. ,'.C; L:z::,c" 
to", 



IU6 ~ad, /.. 
;~._-

Os ch::<m-:ldoo cem;'!,~ dl' (."::~'"-<.I.~,' F p~,~á-r1o a ãemOllSkaçAo cabal, ele· 
~ã.o aquêles. Qnjc c:\, ;;.t.:; ... ~ mLu.rll:'~ i l'uda. ~ útil d·.) diú·logo democrátlCO. 
p-assam a VlgO.SI. í Do m~"mo rr.odo a incursão que fêz. 

li:' U40 o ~lnt. 

Requerimento nq 357, de 1964 

Setembro de 1964 

Café em geral, uma representação de .. 
vidamente encaminhada por essa Fe .. 
deração. 

Além da Cri?'·;' c tI-; .?.f: c:;r...tr.,.'" ~e 11) MinLtro de Assuntos R.egiona;:s em 
oonsumv o Df'. r.to .;I·.C ... 3 a p.l'v~u:,:l1- .1.odlJ o trecho da Belém~Bra.silla. se 
ela d-a cril'l.('.f1.) (l ... ·· ., ~.I)~ de .")1~', f'-,- rela-c:ionaao, CC~:l1 o e.~mado I_!)"r~lem.a 
.téncia e d~z. dCf.r ,~. ,:_.0.:;:, 1<10 ab-o.~tecur.el1to- e ~do t.a.~p~rteJ 

• c.1")n.s~a.!lte das d'eclaraço€s. tlu MmiStro 
"pará7rab 2'~ . - _ c~ c:«ti"C~ C!e I !.1obel"oo (lilmpos t; ... do Pi':Cl·t:t.(). l-tojQ 

co~vergenc fi. d",~era...: ser úbr.ga- i 11-a1::.:OO-'3 pele. Mintsvro da ASric~ 
tõnamente .. s{;rv:do~ pur ~:sêr.~:.a~ I '.\1IJ.. I 
bancárias do ó··g?v ITUl:aal:Hl(J rk. ~ ~ 
Comíssão de Fjw:.nlJ.aroe711(l dr~ Portanto, para to:ct-0s nós. pu.rtl () 
Produção O,: dt" ./strJS preposws e povo e paI a ~ própl'lo GoVêl'llO, euJos 
dotadas de t'rtf:u~h:nte capaClltade planos, SI;: eX15tem - e a.CI-ed~tam.oo 
de arniazenamcuto, facilidade de que exístan~ - devem s~ o maIS am
transporte, bem como de outros plamente dIVUlgados, fOI de todo C~M 
serviços' indispensáveis às que o veni,ente a ~r~.sença, neste plenánO, 
procedimentQ se ~mp()nha C<lmo do Ilustre MlnLStl'<l de AS.suntos Re-

Nos tê!'1tlOS dÕ art. 212, IV, letra Z, Vou ler, Sr. Presidente, êste tra .. 
do neg'>l.1.\w.tQ Interno, requeremos, balho pelo que teremos maior inteU. 
ouvids. a. casa. seja. convocada a gênCIQ a respeito do assunto que estou 
comparecer aO SenadO. o Excelentls- abordando. Serei breve, eis que se 
sXno Senhor Afuli~tro ExtraordináriO apr-oxima a hora. <!a Ordem do Dia e 
paro. .A..c;suntcs R.egionalS, General co~_ nós, -os membros da. Mesa, sofrem05 
deil'o de Fa:-,'la.f;, a 11m de em PI~náno tanto as transgressões ·dos nossos co .. 
relatar suas impre..~ões a· respeIto da leg~ que eu não desejarIa ·delas par .. 
recente excursão que' empreend'eu em ticlpar. Mas, estou cuidando do re
tôda a extensão da RodOvia Belém .. IÓglO. (Rlsos) 

meio de R55egurar suporte efetivo gionais. . ., . 
à produção e possa, de manek'a O Sr. Martms Jumor - ~ermtte V. 
efetiva. COncorrer para a norma- Exa. um aparte? <Assentzmento dO 
lidade de dis~ribuição. orador) - Eu acompanhei o que de-

Brasilia, bem como as providêncIas a 
serem tomadas no intcrêsse da melho .. 
ria da referida estrada e suas rela .. 
ções com o problema dos transportes 
e absstecimentos, resultantes da ins
peção. 

Parágrafo 39 - Os centros de 
convergência, estabelecidos na for_ 
ma. indicada no parágrafo 1 ÇI do 
art. 29 • .s:erão amplameIlte divul
gados denko de 60 dias após e. 
publicação déste Decreto". 

De modo Que, além dos centros de 
consumo, criados como J)Gntos d'0 fi· 
xação, sedes, ond<2 o Govêrno paga. ou 
f;e responsabilizSl pelos preços mint.. 
mos, criaram-se a.inda êsses chama· 
dos centros de convergência. 

Mas há outra inovação muito im
Jlol'tanto: mesmo com a fixação dOIS 
preç06 minimos, Já cumprimdo por 
e.ntecipação o anúncio de três satras, 
prevê o decreto a chamada correção 
""'lJ.netária; e diz: . 

Os pr-eças constantes dêste De.
creto' serão rea'Justa<10s por oca. 
sião d~ cada Eafl"'a, .segundo 1nd1. 
ces de cOrreção monetária, sendo 
os preços corrigidos, amplamente 
divulgados trinta dias antes da 
epoca d81 colheita dos produtos 
mencionados neste Decreto" 

Sr, PresIdente podemos reconhecer 
qUtl vai, assim, Ó Ministério da Agn. 
cultUra atuando ot'ieiaI e objetivamen. 
te na área d.as SU3.tS atribuições. Esta._ 
mos cansados de ouvir ul.zer que', no 
Brasil, o Ministé~'io da Agricultura ê 
um órgão simpl~.rr..rente de fachada 
ou órgão burocrático. 

No ano passB.·d{), destoJ tribuna., ao 
tratar do momeJÜoso t.E'nu da. refor· 
ma. agrária, eu declarava que In!itl"I1 .. 
mentc'\Õ Jeg'3.i.s e regukmentru:ea III o.s 
tínhamos de sobra para inic:a..r uma 
politica agrária. Já haviamo3; de mUl_ 
to, ultrapassado a fa:e de .debates, a 
fas'e crítica, fi fa,se da nálise e, nestas 
condições. tínhamos elementos de so· 
bra para ingressar na falSe executIva. 

!"3.ço votos de que pmv!dências,' co
mo e!ta de hoje, alcancem os seus 
objetivos e se ampliem ncmtras etapü-,>. 
pira consecusão dos objetivos e:onô. 
m:cos num clima equilibrado. sem 
paixf>.o. sem o p:lsS:o..'alismo dos cO·, 
micic3. espeCialmente n!>: questão de 
abast-eclIttento, na questão agrop·.3.sto
ril coma, na su·", etapa in!c~al a· cha_ 
mada qoe"t§.o agrária. 

Qce:'o aSSOCIar. também. Sr. Pl'e· 
ti dente-, a ê.sses dois fatos a dfvulW-J,
ção !1U-C !;ivemo.s: pel.). imprensa e pela 
tr:hun.:. da Câmara dos peput>adoo da 
re~er:.t<, exc'Jrs5.o do 81', M~nh.tro dos 
A~;:'ul1t:J;S Regionais. o Gc<ne:ll} Cor. 
c:::ro de F,-;:rias, em to-do o trecho da 
rodovIa Belém·Bra5í!ia, Informa-se 
t;,ue o ·oener·al Ccrdeiro de Fari'!s juL 
=?,Ol1 :'onnn:ente fUzE":r eSB.:!. vi2bem POr 
terra. ps-ra melhOr conhece fi rooli~ 
e':l-de do perCHrFO e pe}J 4mpre~sã~ 
..,htiê.~, tclI'~ar as providênCia... .. qUe se 
fiz~: 2m nece~sári3s e que, dentro em 
;J ::!'uco. i:emo.s {'or.hycer, 

vido às chuvas ocorreu na Belêm
Brasilia; êSte ano, e pessoalmente e.s
tive no Ministério da Aeronáutica, 
para conseguir que o titular daque
la pasta. cedesse algUIl-s aviões par'3 

Sala das sessões, 4 de setelnbro de 
1964. - Be.(!erra Neto - Pedro Car
neiro - EdmundQ Levi _ MartIns 
JuniOr - Aàalberto senà - I.obão da 
Silveira. ~ 

Justtf1cação 

fazermos a ponte aérea de Impera- Divulgou-se pela Imprensa. -e no 
triz a Belém. Ne,:se tremo da Be- Plenário da Câmara dos Deputados, 
lém-Brasília chegam03 a contar qua- que o Excel"entissimo Senhor Ministro 
troce.ntos e vinte e oito veiculas pa- Extra.ordili.ál'lO para Assuntos Regio
rados, sem condições de trafegar. O nais, General Cordeiro de Farias, rea .. 
comérci-o do Fará, com dezessei.s bi.. lizou recentemente minuciosa excursão 
lh6es de cruzeiro.s completamente pa.- em todo o leito da RodOvia nelêm
rallsadOS; já não tinha m~rca.dorias Brrusilia. 
para atender às. necessidades da po-, . A • 

pula4;ão. Com a ponte aérea criada E de todo m~resse naCional co
diágos de passagem graças a Deus em lher-se as lr.l1pre~oes do eDllnen~e, tI .. 
atenção ao Pará _ pelo Brigadeiro tUlar, inclUSIve quant~ aos propomtos 
Ministro- da. Aeronáutica, conseguimos decorrentes da excursa,~. 
levar combustível e gêr:eros perecíveis Os signatários d~ste, representantes 
qu~. ,~m g~and~ part~ Já estavam de: c?!L região amazônica, e"ntendemM que 
te~lo_adOS, ~. Exa. o Gener~l Cor Sao evidentes e ele.vados Os motivos 
deU'O de Fa-rl,a.s _ e3teve, p~ter1ormel1- justificadore!' desta convocaç- o 
te, na Assocmçao ComercIal de P:\_ ' a . 
rá, c-nde, depOis tie ouvir nossas 01)- (j SR. PRESIDE~E 
servações e se cientificar. de tudo, 
resolveu vir por terra, analisando éS
se tl'echo Belém-Brasília, certtJical1~ 
do~se dos aco-ntecimento e chegando 
ao ponto de dizer que a referida ES
trada era irreversível. Tínhamos di
reit.D de reclamar ao continuação da 
,Estra·da; tínhamos'o direit,o de não 
mais assIStir a outro inverno 19ual AO 
a que assistimos neste ano. E, para 
finalizar, parece-me que S, Exa. 
con:egq.iu uma verba de 10 bilhõe3 de 
cruzeiros para ata.car os principais 
pontos, antes que o inverno chegue. 
Tal inverno virá dentro de 2 ou 3 
meses, Se não fOrem tomadas prov1-
dências enérgicas, nôvo' desastre te
remo.s na Amazônia, numa prova 
evidente - ·com.o muita gente consi
dera - de que aquilo ainda é uma 
colônia do BraSil. - Muito obrigado, 

O ER. BEZERRA NETO _ M pa_ 
lavras d~ nobre Senador Martins Ju~ 
nior ilustram e trazem subsi&os im
portantes em tôrno da excursão rea
:izada pelo Sr" Ministro cordeiro de 
Farias, Vemo~. também, que eSSa ca
lunIada, es:a mjmtiçada. via de trans
porte ~ ~e c,o·municações. tem uma 
unpOl'tancIll VItal na llo-ação Amazô
nia-Sul. do País, Bast; ver que S, 
Exa, cita determinad.o ponto de $":
tran~rulamento da rodovi"a onde se 
detiveram pal'a!lsados 428 veículOS. 
Isso mo.stra a profunda sümificação 
da Belém-Brasília para <:>de.~envo!
viment,o- do Pafa. E define tamb~m a 
i~P?rt[ir.::la da.s declarações do~ SI': 
MlD!~;~:'O ~ara A'i'Suntos R-e~:()r.ais 
quana-ü, ap~s percorrer a estrada, de .. 
clara que ela é uma obra ilTeverst ... 
vel para 3 . .salvaç:lo nacional. 

F'ft(:o "ot~s, Sr. Presidente. para que 
p3:lm~lhem03 novas etapas de um ca
mmho objetivo e concreto em busca 
de me:ho-rias. na grave questão dos 
transp:')rtcs e abasteéimento do nOS
so- país, que é s,have, que é segrêdo 
para a soluç5Q de todos 01 1!OS.:Os 
!Fav~s problemas, (Muito bem. Muito 
oem,) . 

o SR. PRESIDENTE 

(Noguelra d'.:l Gavt,a) - O requerI
mento que acaba de ser lido não de .. 
pende de apoiamento; será publicad'O 
e incluído na Ordem do Dia, 

Tem a palavra o Sr. Senador Guido 
Mondin, 

O SR. GUIDO MONDIN: 

<Sem revlsdo do oradOr) - Senhor 
Presidente. Srs. senadores. ensaia-se 
na paraná. um movimento muito 
curIos::, porque col!dente COm uma ~as 
principais prerrogativas do no:;sO Sl~
tema sindical que tem. como tunçao 
precípua, a defesa e a repres~ntaçã.o 
dos trabalhadores brasileiros, 

ll.:.sse movimento cOl13iste 11~ criã
ção de cooperativas dé trabalho que 
têm como objetlVo procurar- trabalho 
para o operário, mas é uma organl. 
zação mista. de empregados e em· 
pregzdo-res, pelo que me parece nã'o 
poder, assim constituida, alenncal' es· 
peclficamente o objetivo de defesa do 
trabalhador mesmo que seja, SÓ para 
oomeguil'-1h~ em-prê?;o. 

Todos nós sabemos que esta é uma 
das funções dos nosSos sindicatos. 
Não tenho o menor conhecimento do 
funcionamento dê3se novo tipo de 
cooperatwa de traba.lho para o Brasil. 
Entretanto, Ela ler a noticia de que 
funclonava no paraná, e mais recen
teme.nte em São Pa'.l1o, cooperativa 
dessa naturçza. procurei indagar, E a 
únIca infOrmação que obtive foi a de 
que, inflItl'atlos os sindicatos em toeo 
o- País pelo9 eomunlstas, nfo mais 
cuidavam as organizações desta parti_ 
cularidade de suas atividades. qual 
seja a de preocupa.r~se com os seus 
M.sociados desempregados. 

A razão é aceitável, é respeitável. 
No entanto tem::s de zelar pelo ob
jetivo maior. o de não admitir que 
novas organizações s-urjam quando os 
nossos sindIcatos atendem prefeita
mente a êsse objetivo, 

,C.emo represen.tar.te da regiã.o amu_ (Nogueira d.:l Gama) 
\".·n·ca, ~t" .. Pr~S!dente, vi na presen- I mesa reque~'imrnt.? que 
\,3. <lo MmEtro Roberto Campos neste [pelo Sr. 19 Secretár1ó. 

. .._-_.-

Eis o que d12. o l'epresent.~nte da. .. 
quela Federação: (Lê) 

Stn.do . o. Consolidação das Leis 
Traobalhistas, promulga-da em 1943 
em pleno regime ditatorial do eu: 
tão. presidente Vargas, tendo Corno 

inspIrador teórIco Lindolfo Colar 
e como Ministro do Trabalho Ale' 
?a.,n~e !VIar~ondes Filho, sofrendõ 
~ ... pIraçao dIreta. do fascismo 1ta,_ 
hMlo. desde logo, definiu os direto 
tos. e deveres dos sinOlcato.s,.. e de 
s~us associadOS, dando àquelas en. 
tldades o direito de representação 
dentro er fora da a-dministração P"O .. 
bUcQ. e do judicIário, submetendo. 
a. porém à tutela, do Ministério da 
~rabalho. 

Ma.~, por incrivel que pareça, 
-constltmndo à pl'imeira vista Uma 
~ntra:diçã,o, no 'então regime 

dltatorw.l, que terminou em 194'5 e 
sofrendo a influência do lMCis~o 

italiano, o trabalhador e as entl 
dRdes Sindicais. tiveram no mo: 
menta maiores garantia's e nutlo'C' 
desenvolvImento do que na próprIa 

, democracia. 

No regime de exceção, nunca o 
trabalhador e suas entIdades ue 
cl~e . precisaram provar por A 
maIS B que estavam ampaoo'do.s 
POr Lei, nem precísavam preo

cupar_se com os cone'eitos teórico .. 
de tr~b!llh9 e de sindicalismo. Bas
t~o.. umca e exclus-ivamente a qua~ 
lIdade de trabalhador .pa.ra que P1L 
defsem exercer seus direitos, <;êm 
~erem molestados. 

Eng.ana:n~se oS que p~m-:'.3.nt qu~ 
democraCIa. 52 faz per~eO"uindo 03 
tmb~hadores e negando" aos seuo 
Ie'gitlmos representantes prest.fgto • 
d~relto de lut·ar pt;!los ::cus a~so: 
.cl'ados. 

Sem fugir ao pensamento dl~ 
nosso .trabalho. procura,mos ttetinl t 
() instituto juríd1co de Slnd1cato, i! 
para uma. definição, melhor sere, 
reCOrrermos ao Dióonárfo de Tec
nologia Jurídica, de Pedro Nunes 

a. fls. tlSl, qUe diz: I 

"Sindicato - Assoclação Qe p~~~ 
EOR§ que exercem a mesma Pro-

flEsao. ou pertencem a det-ermirt"&I~ 
da classe, com o fim de tratiar n 
defender os interêsses comuns 

. O Si~dicato pode ser: agrJtÔla.. 
lIldustl'lal, misto, operário ou ]X!. .. 
tl'onal. 
O'S~ndicato opEcârlo - agrupa0-

menta daquel-es qUe trabalham no 
mesmo OfíciO e propugnam a. me ~ 

lhm',.a de condições d-o tra balho tl: 

outros benefic:os para a· c!as-:-e". 

Logo após ao Decreto que pl'Un 
mu]go~ a...o; Leis Traba!hista.s Con .. 
o mesmo Presidente. da R8publ1cd 
e o meSmo :Minist.:'o do Trab-lUw c 

foi promulgado o Decl'eto·lei nu.' 
mero 7,038. de 10 de novembro de 
1944, que diSpõe sôber & Sindtca~ 
lizaçã,o Rural, e que repetIu em 
seus textos os artll, 512 a 514 da 

C!. L. T .. definindo a~ prerroga..,· 
tlves e Os dE'Veres dos Eo'ndicatos: 

Elh seu art. 39 o citado diploma 
legal diz: 

If São prerrogaot,ivM dos Slnd1c-"". 
tos·· 

4)' represent-a.r 12erant-e as .ff •. ~W-

Enquanto me preoc·Jpavn com o f8_ 
Sóm'e. a to:., recebi da Fed~r.aç-ão Nacional dos 
~er lido Cr.r;-egadcl'es. EnSaea-dores e Auxilfa

'i'eS da Admilustração elo eomó:reio dO ...... - ----,-_. ~ - .......... ~ ................. _-=--- ~ G<l!>1~_,_J!!!i!iiM. 



rk\.'! os tntortsses. gentis das catA>
goria. ou prof1sa.ões para que foram, 

CoIlStitufdo$, ou 05 interê-"seg 1n~ 
dividuais dos a.s.sociactos, relativos 
à ativIdade oU profÍssâo exercida. 

b) celebrar contr-ato.s coletivos 
de tmhalho. 

c) eleger OS representantes das 
crutegorias ou prof1.S«)es que rep-l'e_ 
sentar na. base territorial. 

li) eo1aborar com o Estad.o •. COlllO 
ÓI:gâQ técnico e con.sUltil'Q, no es· 
:tuClo • soluç,ão dOS problemas quu 
se relacionam com aa ootegOTla.& 
profissiona·is representa.d:a.s. 

e) impor contribUições a todo~ 
aquêles que participam dM cate
g-<>Tias Ou p::onssões. rurais reple_ 
sentadas. 

j) promov~r a coordenação de 
seus 8.5'Socia'Cios para. a. realização 
do seguro grupal de acidentes ao 
trawlho. 

Art. 49 Sã·D deveras do Sind.ica
to: 

a) colabora-r com os podêres pO,-
1blic06 no deesnvolVimento da ,S() .. 
Udarieàade social,_ 

b) m:mter serviços de assistên-
cla. para seus a-ssociados. . 

c) promOVer a conciliação nos 
dissícUos d. trabalho. 

d) promover a criaç9,o de coope. 
rativas pB.':."a as categol'ias re:pre.. 
sentadas. fReembOlsávejs.) 

e) fUndllJ." e manter escolas ele 
alfabetização e prevucJ.cionais. 

E' de se ressalta'r que o Dec:;eto, 
atráis mencionado é antenor à 
Constituição Feder~l . de 18 de se
tembro de 1946, data em que Q pais 
voltou ao regime democrático. p~_. 
tanto, foi elaborado sob a. égide 
d~ Constituição de 1937, chamada 
~ totalitária.. em virtude da in... 
fluê1:l.Cia italia.na. que sofreu, 

Ja. nesta época lõe detb:tiam ao 
prerrogativa e as deveres dos Sin
dicrutos. 

Logo em seguida, agora. tendo 
como Mmistro do Trabalho o dou .. 
tor Adroaldo Mesquita da C()-st3.,. e 
PreSidente da República o Mare

cbal Eurico DutrSl, com a flua.llda.
de de premia"r e íncentivaJ' a fre
qüência do trabalhador ao serviÇO, 
veio ê. Lei nQ 605 de 5 de jatleil'O 

de 1949, que tàcioomente reconhece 
o direito de representação sindica'l, 
ou seja o Dit-elto do Sindiooto re .. 
pr~entar seUs a~-oclados. 

Em seu art. 39 da Lei· do Re .. 
pouso Remunerado diz: 

"'O regime desta 1el será exteD ... 
siw àqueles que, sob a. forma &1L 
tõnoma, crabalbem agrupadOS por 
intennéd.1o de Sindicato, Caixa 
portuária, ou entidaclF congênere. 
A remuneração de repouso obriga
tório, neste caSO, ... ,onslst1rá no 

acréscür.A> d'e um sexto calcul::tdo 
sõbre os .salários efetivamenpe per. 
cebidos< pelo trabalhador e paga 
junte.mente oom 0$ mesmos, 

Portanto é malS uma leI que re_ 
conb€'Ct: taxativamente o direito 
dos tnlba.lhadores se agruparem e 
traheJharem por intermédio ne 
:::',indicato, tendo êste b. exclusiva 
rCprespntacão dçs 3.s~ciados. 

A já. citada Consolidação ja,3 
Leis TrabGJhista.s €'m. seus artIgos 
513 e 514, consa,gram a. representa
ção sindical, conforme atlrmam 
váriOS 1uristas: 

Na opinião do Professor Russo-
mallO, tratadista de Direito Tra.
balhiSta. o Prol, da. Faculdade de 

Direito de São. Paulo, em sue obra 
-comentário, \'olume n, fls. 823, 
dlz: 

M_ tTma. <ias prerrog!ltivas mUito 
importante do Sindh:t:l.to bra$í1e:ro 
é a de representaçáo dos interê~."es 
coletiVo&. e· in~vid:ua,1$. de "ua 00· 
tegol'la ou de seus B.:'Sociaà()::! pe. 
rante aa aUtorid·a.des. 

- Representação sind.!.cal, Só
mente- nas d:ksídloo coletlylJ.S os 
sindicatos representam. na Justiça 
do I't'abalho, os int-erêE~f'3 gera:.s: 
da ca-tegol"'3. (!t.có1'dào T,S.T., 
Diana dq, .Ju.~tiça de 11 de agósto 

de 1954). 

- O dilld.l.co..~o pare. pl'opor U1"'· 
sídio CQletivo <leve estar legalmen.. 
te investidu na. repl'e:;.ent~çáo ua 
categori·J, p;·of,,sslon&.l des trabalha_ 
dores, e-m cujo "a\-'ol:' pleiteIa au
mento tAcó:dã<" do T. R. T. da 
1" R, tn v:ário da' Justiça de 21 d.e: 
maio dI} 1847), 

- Tem o pres:dente do S!:1d.L 
ca·to podê:res para 8's')inar 11 reCla' 
maçào eln n::>rne dos asmcmdos 
dêste. Ent.'e as prerrogativas dOs 
Sindicatos se incLui a ele rcpresel1... 
tar, perant€' as au.totidades os inte· 
rj'sses de seus msoCW:dOfi. tAco de 
16 de setembro de 1948) , 

Nl. mesma Obra, 'mesmo .. 'Clun:..t:!, 
fls, 834, diz ckt.ramente: 

"0 art, :>13, alln .. a c. d.9. L:onso. 
lidação, contere ao Sindicato a re

p:esentaçao çera,nte a.s autorIdades 
administrativ(l~ e jud:ciánas, ca,o 
.só dos iuterê.~e.s gerais da respeC· 

tiva. profis~ão, como t1mbém dos 
:nterêsses d<ls seus ~oci,Mlos. re
lativos à. ativ1d.actf;" ou prO!is~a.o 
e~ercida, Não há. pOios eoIB.u !e 
j.ustificat a eX!gêllcla da a'pre~en~ 
taçiio ~ prOc.L.t.:l-çô.o aO Pre lo~nt,~~ 
do Slndh .. 'i.. .} par -lue p,,:ssa, pro' 
var esta" qualidwe. (Desp.3.cho do 

Mill1s~-éri(J do balb.o Indú.,tria e 
Comércio no UU,Tlc. OI ctal ue -'8 
de novembro de {9441 . 

A funçãO precipua dos SindJ.ca 
to:;: -é a. coordena.ção e a defesa 
de tcdos os interês.:es da. cate

goria. que éles representam (me .... 
ma .obra d~ f' . 82['). 

Porem n....o sO o p!0ft!ssor PUu.s 
'tia deí'f:nd,e esta. tese; outros trat~_ 
di3tas também o fazem veemen-

temente. con ,O: .... 

O .. pro!. Br!ID:dáa Filho e o 
deputado Gomes Talanco, em sua 
obra Inte~.:etaçat.. e Pràt:ca da 
Legislação Tl'lbalhi.st:- Bros:J.etts.., 
a'.fb, 2"" diz: 

"A prerrogativa. de celebrar can'
vençõG5 c"'lctivas de tra.oalhv -
1m ;a!'~":i con
trãt'lS coletivos - iI1lplica a fa.
culda.de de estabelecer condições 
de trabalho, em face do carater 

normst!vo eLa instituição. 

R..:pre.s.entam, alem d~o, OS sUl·· 
dica tos. perc.nte as autoridades act

L L' e ju 'ciát :~. os .'
terês::es €,crais ctJ: respectivas ca
tego..1a:: e profie:õe~, não impor
tando () hto de s.... ou não ~ln
dicalizados seus integrantes .. 

Quanto aos próprlOS - aiSOClA<toS, 
são JS sindicato: os seus I. €? esen
tantas n&!turais, no que se refere a 
Q':-;ida.c:~ '11 profissão ~xercida, J.n_ 

depenctenterr·ente, de qUS,i!quer au.. 
torlzaçár. oU Ira,d!ato p,articulaJ'. 
oollS-1ante com Il lição sempre rcs
peitáv.~ do professor Oliveira Via.. 
na em SUB obra Problemas de Dl .. 
reito Sindical. pg. nQ 118, 

Os tratadistes Segadas Vian& ti 
Ce.sarino Junior, são da mel>ma 
opinião e a externarem a mesma 
tese na obra A Organização Sin, 
dical Brasileira, fls, 70. 

Seria. ocioso cont1nW3.r a trans 
crever opiniões iguam, tOd'flS em 
defem da n:.esma tes'e. Em nO!so 

caso específico ou sej~ o clJié, te. I 
IDQS a cHar a Loei nl? 2.19:6 d~ I de 
abril de 1'954, e que d:z flD seu 
artillo 'I 

Art. 19 nO III lell1'a c. 
"Ao Sindic9..00 deFa:do na letra 

anterior, cQmpet1!': 

I) contN.tar os ser-viçcls def:n!dOS 
no fJrt .. 285, (ia c, L, T. cOm :l. 
Aodmin~tr-ação do põrto. quando 

nâ-o h()u:ve~ ~';oC'Jl ~_-plópr.o, d-e 
põ_t'to orgnn~z,::l.do _ " 

O Decreoo 119 36. (}::!ti, de 12 Of: 
ngõsto de l.9-b·, Q,ue regiJ.l<:menta n 
L€': nO 2,196, diz-; 

"Art, 29 F_cam re~1'u;.:daé1CS os 
direl-to .. dos tllaoollladores agrupa
d~ em sindica.tos por €_ pécie c.c 
mercad.orias., compreendidos no 
âl:lb~to ela, 11epTeE-enta.çãJo da Fe
deração N'.olcLonaJ dOE -:r~ato.-J~ac.o~ 
re3 no Comérc'o Arma':wnadc'r, de 
C01'ltinua.rem a eX2uC'€r 03 sel'v1."o~ 
que atualmente il.les cJ,b~m. tela
ti\!00 à carga. on~c êsse pessoal es

tc·J.3, localizado .. " 
Portanto- ê..s.tes dois d~U:O;llZ.s le. 

gais somados a VU ~.:> rêp,;:mso re
munerado, reccnllecelll pJe.:aPlen-,,~ 
a representação huidica d:! re-pre ... 
sentação dos a5Sc:?~ad.cs • los Sin. 
di.c.."I. tos de clas.,.<;e, 

Al.lá.S, com ref-el'ên-da a êst-.:!S dOki 
últimos diplcrnas- {.ega.s, a título de 
l1ustração. de<oej\il.m fl'i.'mr q~ 
existe jurhprucênc:a. recznt1.S:::U_I..Ul 
ou seja O"e 15 de maio de 1964, 
quando O Egreg:l0 TrIbunal .Fedenil 
de aeclU'SOs, julgou o Agravo nú
mero 3.~O, tel}do com_ Relator 
o ExIDo. SEnhor D::. M n;stro 
God.oy Ilha, no qual figo·urava 
como agravante o Sin.d:Clato . ~s 
Carregadores e Ensacadol'€S de 
Café elo Estado da Guana,bara e 
como agravaQo GI'. S€nh_. Diretor 
da Estação de lt"ÁPurgos do Minis~ 
têrJo da· Agricultura. Que em l.Úl
tese teimava. em nao :oncf'd~:· 
tra'balho aos a..st:c.'ldf'$. de nc'.a 
categoria. prof.ssiO-l'1al, sob a a.le
gação de que na e:;.>.1<;'-1.(I a.e t..{~ 
purgos, não h3Vla mercadoria es
peCificada, e sim ","'W"gcs_ 1 
pela qual.a •. _orida:1e cootor:3., 
tôda vez que .. pOl ;l,que13 re?," 
<..10-0 transitavam :.aCa'i de caté, 
dava servlços a;:> Sinà .. catú dos _'\.1_ 
rumadores, ao lnvés de convc::ar 
os associados do impet"ante. l~al 
atitude ilegal, arbitrária e abu· 
siva. fêz com que o Sind:catJ d~ 
lI'O&a categoria, na Guanab~ra, 
requeres:e Mandad'o de SeglU'ança 

com fundamento na Lei nO 2.1;1:1 
e seu reg.ulamento, Decreto núma
re 36.025. per~te o Juiz da Ter· 
ceira Vara da Fa.zenda PÚ _ lC~ 
(Primeiro OHcio), que o denegou. 
e incontormado o Sindicato im
petrante agravou, conseguindo re. 
fonnar por unanimida:ie. a sen
tença denegatória. . 

Quanto à. interferência. de outros 
órgão,. que não seja o Sindica
to de classe, no que COhcerne à 
contratação de se.rviços, chamados 
qUe a idéia. não é nova, já em 
1939, o Sr. Agrunenon Magalhães, 
lançava. a mesma, com lnsuce!'so. 

Diga·se de passagem que a 
periêncJa da sUbstl:tuiçâ{) dos Sin

dicatos de classe por cooperatiVas 
de trabalho já foi fe1.te em \t'ários 
pai5es, inclusive América do Nor· 
te, SUíça e Rússla. e em todos êle.s 
foram inúte1.s ta1s experiências. 

As Cooperat1vas e A..'lSoclaJ;óes 
não têm capacidade de l'€presen. 
taçâo de seus Q.SSDClBdoo, pois pelo 
art. 513, da C.L.T. é prerrogati
va privativa de Sindicato. 

.As cooperativas de trabalho, 
em todo mund(j; não deram certo, 
pois procuram encarnar em um 
Só corpo juridlco o.s institutos di!;. 
ferentes da Emp~ " do empre-

lado, ou . .s.eja ~rQCurdm 'aca:J~ 
com o binônuno capital e (,t'aL.l 11,) 
e !orúlRr um só ilüt1.luto de CJO. 
p!X'at:v1smo. 

Na va!iG~a. cbra_ de Fábto ~ ·.LI 
. Filho, "Teoria: e Pnit-1cf!. tia>; ' .. 

ciedades Co:)perativa,s". ed:~ão 
P()ngetti, lemos a fls. 361: . 

,., a emprêo;,;a eoqperaLivG. ten
do superado ~ ch!áUdade clá&.cJ. 
do qUe dá. e do que pte.na o tra .... 
ba-lho, não reflet.e ,ua-s um e.::qUf;!· 
n1.O: de contrapos:çãG s,ndiC:ll, mas 
realiza um origmal .':sqUC~1a .,u· 
c:etirlo, que não pode ta!l1bém 
rep~. tar-õe àquele, muip comum, 
de participlçã3 do t~'abalho n~'3 
lucras. da emprê:S!l, 

O t:'abllh!ldor: coopel'~dor nr.\) 
Qs;·ume o "status" d'~ empregado 
sUboTt. n.:Jdo. EmbDra a CJop2ra .. 
tiva aswma tôd.ls <..$ (}):)rigaço2s e 
."tS funçõé-s do t:·ab·:llh~Qor subor~ 
d:nado, na realid.aàe não ,se com~ 
titui como "'''1tldadl;! ec07:'ÔmÜ;1l e 
jurldi<:'amente dif,el'E.'n~e oU ci:~ ... ...:.~ 
cada do emproe2;::.dor. 

E' de Inter&~c VItal. p:l!'a os 
empregadores a tran:;fo!:'mação do:; 
Sindiootos em OJope:'atlva.s de 
Trabalho, pois a..ssim se tivt~rn 
dos ônus tr~bllhsita,:s imw>ostvs p2;a, 
C L, T., além de conseg.uirem fà
cilmente o Ccn1lfôle daB di1'esé'::-~ 
das coopera t.vas, por meio - de 
compras de Quot!lS e colocação :1e· 
traool.!'t.a.d.ores ·'testas de terro'-, 
que uao maIS {) mcomodflrram com 
reivindicações salariais nem outra3 
que se fizerem necessáias no Eel<l 
cpe.rário. 

Porém ao tra-balh9.dor, delN1S de 
t,antas conquistas e d~ois de ter 
cheg.;:.lo ao pcnto de evolução em 
que cheg:m, não .se interessa e CO:l· 
sidera me~mo contrário a seus in
terêle.e's. a cr1açâO de ta.is . -"'OS 

lCOOperatlvas Qe Tr~o) e te •. 
mos a certeza de que tUdo farão 
para Que as autor.d.:uies recuem 
no Objetivo d.e tentar sub.stil.ujr as 
ent.idades srnd:caiS lJor c:::"_;~:at!_ 
vas de trabalho, 

F;rllla.'1103 n03SfI opiniào em 
Hugo Rubbenc, que d,z que aS 

c:>opcrativas se c.1r.acteriza~l) , :a 
Cato de qu~ toctcs os membros as. 
FUffi';lU t6ia responsaàilidade de 
Empresário, isto é, do emprega· 
dor, 

Bret:1no diz qU€ a carJcter·!sc:ca. 
da. cooperativa é o exerc1cio da. 
emprêsa por pa.rte dos operáric'H 
sem a condição de posse do capi ... 
tal. 

Diz Fábio Luz Filho, •.. que a:s 
eoow ... atlvas de trabalho não 'atin_ 
g .ram 'I Lé hoje o desenvolVimen
to esperado, e a tenàência de tô
das é para. o caráter corporativo, 
Isto é, fechado, não só pelét fi. .. 
nalid1tl.e puramente pro! .1, 
como pelas contingências, que a. 
natureza do trabalhn traz: eifi

. culdades de doar trabalho qU9.l:íi
caC'o 80 pe~soal e todos f U:-' SÓ 
tempo. etc. 

Pror. Rubbeno enumera três 
razõ.es reiteradas por Na.st, 0.05 
motIvos dos fracasso~ da coope .. 
l'ativa de trabalha: 

1 - Diflculdades de ordem mO
ral e intelectual, pela falta. de en. 
tusiasmo e de sentimento de soli
dariectaode e d'sciplina, de ge':3n
ela, etc. '" 

2 _ D1!1Culdadoo de ordem eco
nômica e dific\lldade J)sÍc -~r::{t., 
falta de capital, de crédito, exces_ 
sos de cIientele, heterogen.eid.a.de 
aos elempntos produtivos, 

3 - Quadro restrito, fechado, 
Incapaz de absorver o mlmero di 
tl'abalhad«'es existentes em ou .. 

• 
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tr2.3 corpor:::ções, como sindic.~to,5 
~cc~:Gões, et-c. ", 

De tô;ias tlS LegIslações estran
I'el. aE a limea qUe protestou, por 
~ua lleemer.,te juri.~prudênc a í"oi d 
Co MéxlC'O que taxatívamente pro,· 
';U qUe 

"Lo,3 sócio-; (te, 'una c:Jc.pe:a~ 

;lva na pileden tener eI doble 
carác~,er de p-atro-nes y traoo,ia: 
Oores .. 

Foi a UlllCH. que admlt,·u a Cl'W' 
jál> de co()p~l'at.lva~ de t.rablÜhl.'. 
f~':c.ll1zando-e.. Pro,biu a duaüda·· 
dr. au seja a proteção cmpesal':aJ 
a exc.u'5ãc; de r~spon.s-abil dade d0 
t.:np:eg(J.~or, por melo de c;.'~aç:S.\) 
de e:ooperativas da trabalho. 

A:>;:,:.m senna pe~1amcs ter es .. \ 
l:;(.".ÇUdo que .será lnút,il a C;l.açaJ 
de cocpera!;Ivas de trabalho ~ ar .. 
que venhs,m a SU0StltUU o!,- S·lldl
caws. motivo P-;'J.v. Qual vem u. toe 
d?!'ação, p!'OtestaI, como de !at,) 
p:o :ta ..... p.eJo tato de· fe e.5W.!· 

cJ.'\<:w:io n\l. Panma, GJ.operativ'-l..~ 
U3 I'raoalho, em prejuíZo e em 
eiil.aqu;,::;ment-o dOs Sin~jcato,.· 
lcca::.s. e aO""erte que :-.e o caso se 
pj'üd:~al Z3r,' recarrchl ao PÜ< .... ~ 

'Jt:d:Clál"iQ c-m defe~a de seu dIrei_ 
to e do trabalho de ce-ntenM" de 
tn:\t)(Hha.;j.ur~s Q.U? já e8t?c ~:sn· 
tindo OE p!'e,luízos que lhe estã-.} 
ca~t.:·ando OS emprega:::ores com a 
Nuação c.n~; c08pcraUvas G'e tra.-
b.dho. . 

Esta a defz.sa eJ~b:)rad~l pela Fun
d:,çâo Nac.Gn.al d3.s Plern~gativ,-s ':iu 
S n::l.cnto. ncEt3. p;1..'l1e~l'O mterv_cnç~,) 
nJ ~Bmnto, Tenho 9.. lmpl'essao :lt 
que nos devemo~ preocupar com eSS.-1. 

I Art. 20 Esta Le _ entrarão em vigOr I 
'.Us, data de sua f A, Dli{!'ação, revogaü\as II 

ORDEn'! DO DI. ias d~sposições em' cont:':3.IV 
,., i . O SR. PREsnJtNTE: 

u.t:l lote de terreno 
beneficiado com a 
Francisoo DI -D" . 

d~ marinlu 
Salina "Sãe 

Em d~cussão, (FaustO • .1\ pr:mdro materin é a seguinte: I 
Votação, em turn:J timeq, do, (Negueira da G:2nia): 

projeto. de Lei da Câmara UÚll.'ê~ li 
1'Q 138, de 1964 ,n\l 2.155-B-64."), 
de in <:lat,lva elo Senhor P!"e.s::.de~_ 
te dl Repü~lic9, que transforma 
a E~cOla. pa_u1i:sta de Medicma 
em estabeleclmento isolado, de 
Cl1Sl11Q superior, de nat.ureza ;3.u· 
tlirquica. e dá-outr~s prov!dên. 
eias. tendo Parec~I',:s (nos 93 e. 
92. de 1961.", da Comiss"'á-:l de PrO
jNOS do Execut,ivo, ':0:',., 
cenl riS emendas que ,o!ercce -
íus. 1 a " - CPE.); e de PÜlan~ 
c-us, favofRvel.. _ Dependendo de 

Nenhum dos 81'S Sen3.dores dese .. 
jando u~r da pala na, cncel1'o a di,: .. , 
cussão. D;SCllii3ão, Cl'.\ turno (lIUCe. ~a. 

redação final, çferecida pela Co~ 
ni~ã-O de Redução, em seu pa .. 
reter nl,l 1355, de 1964, to Projeto 
ele Lei d.:t Câmara nO 112, de 1964 
'U9 2 140-B-{i<; na Car.:1 de ' 
g~m), de in.:e1a.tiva, do Senhor 
Presidente da RePúbhea, que t
toriza a Soxjecta.de Brasileir;;. de 
Educação' a alienar terreno .que 
lhe foi d-ç-;ldu p~la União Fe- ~ 
deral. 

pronunciamento da COmü;são 0.':' Em dé~u~ão ::I !'('-dação f nsL 
COl1stituição e Juttiça sõbl'e o- (Pau.-sa I 
p:'ojet() e aS emendM: rll1!l denlnis I" ! 
<?mnissões ~ltadas sóbre a emen- . Não havend(> .... quem peça llN paJavra I 

, 
Não haYendo emendns, nem rcque .. 

rlmentcs 110 sentido de Que B. red8.~~ 
ção final seja submet.:dn a \'OC()~;, ti 
ela dada como definitivamente apro-. 
vada, independentemente de Yotar.;fi.o, 
nos têrmo! do art, 316-A, do RegL. 
mento Interno •. 

O proJeto irá à p)·omulgação. . , 
E' a .<>eguinte ti. Redação F.iIlftl 

fl.prOl'uda: < 

aa de Plen\1rJo. . dfcbro encerrada a discw:sao. 

I Redação ti:/al do Projeto dll 
Decreto Legf.'ilativo nV (9, 6.1 
1964. (n9 l00~.';', de 1003, 114 Ca!(I 
de: origem,). 

I 
~ 

l!::st.ão pre.."ep.tes 30 Srs. Senadores. Não tende ha'\'iáo emende, nem T;!-
não há número p:lra vot-a.ção. querimentos no ~entjdo de que ao re- . Relator: Sr. sebastião Areher. 

1\ .m:I~ér!a. q~le acaba de íoier ~n.un .. \dação final seja submetida a votos, 
c,iz,da fl-ca .I\diada p.ara a- proy.).ma ~ el!:t dadA como definitlvnmentc a.pl·O~ Fe.Ç'..<J .saber que o congresso Nacio, 
Ortiêm .do D;&.. .. I vatô. independeni-,emente de vota:çã'~, nal aprov:ou, nos têrmos do art. 77 

vo!,açao, "m p: melro turno do no ... tênn~~ do ert. 316-A. do Regl~ § l°, da CbnstJtuiç5.-o Federal. e eu 
Pi'Oj~to de Emenoo à Constitui. m-el1to Ilh~rno. . ..".. :'. .. .. .. .. .. .. . .. 
ção nv 8, de 1963. originário da Presidente do S!lnado Federal, pro 
Câm3.!·a dos O"'Putado.':: 1,t'J1( ·,1 o proj~to irá à s-~nçõ.(). Imulgo o 5eguinte 

d · d - • lo 10 DECRETO LEC-iISLATIVO a n()~'a re açao ao paragra a-prova.cta. 
de 19ii3 na Casa de origem.!, que E' n segUin.,. a .R~ànçii.O Fin.~l 1i 

do n:i, 28 ti" Constituição Pe~ 
deral (autonomia dos Mun:c,p OS). Re-d,,-çâo tmf'Jl no pl'{lJelo de N9 .. o, DE 1964 
tendo Paretel' ta\'o1'áve1, sob 1)Ú- Lei da' Câmara 1~V 112, de 1964 
mero 701, de 1953, eis Comissão (n9 20140-8, de 1964, na Casa d.e 
.Especial. origem). de iniciativa do Senhor 

A n13.ter:.a qUe 3,('Übn de ter enun- Presidente da. Repú.blica, Que a1L~ 
CUIda d?pende de votação. tori~a a Sociedude Brasileira de 

PIca po::.-tanto, adiada para a próxi- EãucG.".;!ão a alien-ar t~rreno que 
ma S"c~.são. lhe foi doado pela União Federal. 

Mantem o ato do Tribunal d 
Contas da união denegatório d 
registro ao contruto de constitU1 
çtw -4e aforamento de um_lote d 
terreno de marinhq. beneficiad 
com a r8alina "São Francisc 
ll1MD" . matcria, em Bce <1:: sU:'~ime' -.ias 

cocperatl\'as de trabalho que ,,' 1:. ,,St:fLo. em turno únic-, de. 
tem conti'a oa p:'err")g~ltiva funda. redação final (oferecida pela Co~ 

o Congresso Nacional decreta: o Congtesso Nacional decret.:.t; 

Art. l° E' m~nt:ido () ato do '~l'J 
bunal de Contas da. União, denega 
tório de registro ao contrato cclebn 
tio em 7 de abríl de 1953, 'relatlv~ 
mente à constituição ele :lforament 
de um lote de telTenO acrescido cl 
mh.rinha, benefici.ado com a Salln 
"São Francisco 'III-D"_ no Munlcipl 
de Mac.au, tendo como' out-organte 
União Federal e como outorgado 
roreiro, Luiz Xavier da Costa. 

mental c.o S:ndicato ~l'a\'és de co- 1~~e<,~on,.de85,R. eddaeÇãl~64e)md0-3eupl'oPJ.ae'_· 
n112Clment-a maL" apiOfuhdado do que..... õ] 

i:. ~ :J~ com o surg1mento das c::c~e- t·Q de LeI aa Câmar'l nl;> 35, ere 
rat'vas de tr8b::l.)haõO;-Fl, todo.,,- nó':' 1964 rnÇ 104-B-63' na Casa.- de 
inte~·e.:<;,,--,d:)s C!.ur- e~tamo:- em 'ms.nt.e· origem.! q.ue dá nOVa redação ;.0 

o sistema sind:rol b:-asHe:l"o, tal ~ 19 ,do art 77 da Lei número 
qual (} conhec~mos. tal qual f :_lS 3<807. de 26 de agõsto, de 1" J 
o det€'l'm:n-9.m, p:deremoS, ent:1o fa- ,'Lei Orgânica da Previdência So_ 
z;;";l'-lhe uma aefe-sfI 'ma.i:; ,segura. por- efa}) , 
ql1Z, a.gora, a manutenção der. ~:11:t1- .... ' 
cato.'; deverá reaI:zar~se dentro d'o~ Em dis:cusão a Redação Finru.,... 
tl!:incip:os d:;mocrét:.cos. um d~les ha <Pausa.) 
tie- ser o de g3.rantlr~lhes essa prer- Não havendo quem peça a pala,·ra. 
r06'ativn.' Que nenh::lm outro m, Qed3rO encerrada a .qiscussão. 
m.:-nto po-,"sa \'ir .a tolnflf e~a ativi-
dade com e. q:1Rl nos aco.stumamos c ~áo tendo hav'.do emendas, nem re
~c!J cuja eficiénc g temos a mator se- quel'irnento. 110 sentido de a réô1 \[l.·) 

gU~'ança, final seja submetida a votos é d,3dd 
como definitivamente aprovada nos 

Era o que tinh3 a dizer. ~en.l),or tt~l'lnos ero ai}. 316-A, do Regimento 
Pre:Sidente. atendo-me rig'orosamente Interno, inde'pendentemen~e de vota-
80 Regimento e sem pzrturbar '9, pre-. çàp. 
sidencia, que tanto;} ",Dfre d'ante d ç 
cgda transgres':ãQ, (Muitõ hem! Mui- O piojeto" irá a promulgação. 
to bem!) E' a seguinte a red.ação f.na.l 

COMPlll&ECE~\ r,IAIS OS 
SENIIO,mS SIl,,!ADORES 

Pedro Carneiro. 

Eugênio Barros. 

Seb.a~t1ão Archer.. 

Walfredo .Gurgcl. 

Dylton Cost:t.. 

;RaUl, Giubel'U. 

Aarão Steinbruch 

aprov-a-da: 

fleaaçáo final do Projeto de Ler 

~e fG~1~;:~e n:96~~' n~e cci;:~c' ~'~= 
gem) . 

H.el,ator: sr. LQ:bão da Silveira. 
Da nOva redação aO § lOdo 

art. 77, da Lei n9 3.807, de 26 t1e 
agôs'o de 196:1 (Lei orgdnica· da 
previdência Social). 

() Conzrcs,so Nacional decreta: 

Art. lÇl O § lI? do irt. 77, da Lel 
n? 3.801, de 26 de agôSto de 1960, 
p'a~sará a ter a seguinte redação: 

"Art. 77 ..•........ ,'." ... , .. 

Art. 1-3 E' a Soc~ed:ad.e .BrosUeira 
de Educacão al1t:or~zada a alienar, 
com as b-enefeitorias cGnst'l'uidas, O 
terreno que lhe foi doado pela União, 
nOs tênuos do Decl'eto~lei n9 8,340, 
de 10 de dezembro de 1945, com e 
área. de dez mil metros quadrados 
üO.OOo m2) s.itul.\do no BaIrro Cida .. 
de JA:rdim, no perimetro urbano da 
c:dade de Belo Horizonte, Estado 'de 
lvfinas Gera is, : 

Art. 20 O preço da e.lienação será, 
no mínimo, o que fúr ef:.tabelecido 
peja. Dele,gacia do Sel'viço do _ Patl'i_ 
Ulônio da Unl:ío cio· EEtado de Minas 
Gerais, 

Art,. 39 O produto da alienação do 
imó,-'el, na forma do' artigo antE!rior, 
deverá, ser depositado, em conta es
pecial. no Ban'co do. Brasil S, A., 
e SÓ poderá ser aphca-da, ,na obra 
projet.ada, mediante fiscal1zeção da 
Delegacia do Patrimônio da União, 
em Belo Horizonte. 

- ---4-
Art. 4° A scciednde Brasileira de 

Educação se obriga. a assegurar per
manentemente a gratutdnde do en
t-ino 1):::\1'3, '100 (tem) alunoo. com
p1'ovada s~mpl'e a condl-ção de pobre~ 
za dos beneficiários, 

Art, 59- ESt.'l Lei entrará em vigor 
na data de sua publIcação, revOO'arias 
as disposições em con1:rário. 

O SR. PRESIDl:NTE: 

(Nogueira da Gama). 

Art.. 29 1!:ste Dcc;:et-o Legislath 
entrará em vigor na data de sua pl 
blicação, revogadas as dU-posições el 
con trârio. '. 

o SR. PRESIDENTE: 

(Nogueira da Gama). 
I 

niscll...o::.são, em turno unlCo, é 
redaçãO flnal (oferecida pela Cc 
mi::is1.o de Redação er'1 seu Pl 
recer nO 89-3, de 1964), do prt 

. jeto de Decreto Legislati"o m 
mero 62, de 1964, originário c 
Câmarà .ios Deputados (númel 
13l_A, de 19-64, na Ca5a o de or 

. gem) que mantém o ato do 'I'l: 
bunal de contas da União den 
gatótio do registro aO contrato ( 
empréStimo, com recursos prov' 
nientes da colocação de uLeí-n 
do Tesouro", no montante ( 
Qr$ l.QQQ.QOQ.OQQ,QO 'um bilhl 
dé cruzeiros), -celebrado n 1 I 
jUI~lO de 1963, entre a Urtião F, 
deral e o GO'lrêrno do Estr.tdo ( 
CearA, 

Em dfscussão. (Pausa), 
Nenhum dos Srs, Senadore!: des 

jando usar da palavra, encerro a til 
cu.ssão. 

Armal;ldo storn. 

Renato S:lva _ (9). 

o SR._ PRESIDENTE 

(Nogueira da Gama) 
-n" hora 00 Expea:iente, 

§ 19 A dec~araçâo de que trat.a 
êste artigo p():i"el'é. ser a1terada 
Ue ano fom ano, sendo lícito à 
1nst:tuição, a que fôr fUtado o se .. 
guradO'. l'etüicá~la em qualquer 
tempo, desde. qUe tal declaraçãoJ 
:,'eja eivada de dolo e não possa 
ke1': comprovada a sua- exatidão". 

Di~(:ussàO, em turno único, da 
redaçào final (oferecida pela Co
nü~.são de Redação em seu Pa·, 
recer nO 892. de 1964), do pro_ 
jeto de Decreto Legisl<ltivo nú
mel'O 49, de 1964, originário da 
Câma.ra dos Deputados (número 
l{)O A, de 1961, na Ca.:,a de lri- Não havendo emendas nem requCl 
gem), que mantém o ato do 'l'ri- mentos no sentido de quê seja a ri 
bunal de Contas da União, dene. dação final submetida a votos, é 
gatório de reg:stro a· contrato de I~mesmo considerada como definlttvi 
C'Cillstt,:uição de aforamento de mente ap~ov~da, independentemen .., 
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de, votação. nas thmas do art .. 316..A, 
'''0 RegimentQ' lllterno. 

O projeto vai à promulgação. 

E' a seguinte a Red3ç.ão Final 
apravüdb.. 

Redação finttr do profeto de De_ 
creto Legislativo n9 62, de 1964 
(nO, 131~A, de 1964, na. Casa de 
origem) • 

Re!coor: Sr .. Sebastião Archer, 
Faço saber que o Congresso Nacio" 

nal aprovou, nos têrmos do artigo 
77, § 19, da. Constituição Federal, e 
eu, ......................... ' ...... , 

Pres.1den!;e do Senado Federal, pro
Inlllgo o seguinte 

DEORETO LEC-LSLATIVO 
N? ... , DE 1964 

Mantém o, ato elo .Tribunal tU 
Contas da Unido denegatório de 
rcgistTo ao contrato de: cmpres; 
ttmo, no montante de Cr$ '" 
l.O~O,OC'O.OOO,OO \Um bilhão ele 
cruzeiroS) .. celebrado a 19 de iu. 
lho de 1963. entre n. União Fe. 
deral e o Govêrno do estado do. 
Ceará. 

o congresso N:ac1Ql1,l. decreta: 

Art. 10 E' mantido o ato do Tl'i~ 
)UnaI de Gontas da União der.egató~ 
'jv de registro ao contrato de em. 
lrêstimo, com. recursos provenientes 
la. colGcução de "Letras do Tesouro", 
lO monm.l'lte de cr$ l.OGO.OOO.OCO,OQ 
um bl1.lti'io dI] cl'u<w:ims). celebrado a 
~ de julho de 196'3, entre a Uni?\') 
'cderal e o· Govêrno do E.stado do 
:eará. 
Art. 20 ~ste. D~cl'eto LegiSlativo 

ltrará em vigor: na data. de SU!l pu~ 
llca~~ão, l'cvcgad...1.s as disposições em 
mtrárlo. 

o SR. I'RESIDEf;TE, 

(N0tJueirq. ãa Gama.). 

Dizcussão, em turno único, da 
Redar."o Finnl (oferecida pela 
comiSsfto de Redação em seu Pa_ 
recer n'" 819, de 1964) do Proj.,.to. 
àe De~reto' L~6!slativo nO 89. de. 
llJ64, orlginário da Câmara dOs.. 
DéPlll.'lOOS, m 9 162-A,'de 1964, na 
Casa de origem', que aprova o 
teNto do Acôrdo entre os Estados 
Unidos do Brasíl e a RepúbIJca 
FCGera; da Alemanha, s1bre pri~ 
vi~z.g-tos adnan!"irol; de consulR.dDs 
:te carreira e funcionárIoS, aSSl~ 
nado em Donn, a 30.11.61. 

~ discussão a redação final. 
'c;usa) . 

rE.o havendo quem peça a J;J.lavra, 
~laro encerrada a.. discus!::5.o. 

Presidente do Senado Federal, pro.. 
IllUIg-o o seguinte: 

DECRETO LEC'IDLATIVO 
U9 ".J DE 19fH 

Aprova o Acârclo entre os. Es
tados Unidos do Bra.:;iI -e a. !te· 
pÚblica. Federal da A.lemanha sd_ 
bre privilégios aduaneiros de con... 
sulados de carreira e Juncionãr:os.. 

o Congresso NaciOnAl decreta: 

Art. 19 E' aprovado o Acôrqo en
tre os Estados Unidos do B!'BSll e a 
República Federal da. Alemanha, só
bre privilégios: aduaneiros de consu_ 
ladM de can-efra. e seu:> funcionãI'los 
assinado em Bonn, D. 30 de llovcm~ 
bro de 1933. 

Art. 10 E' aprovado o Acôõrdo cn· 
trará em vig.or na d9.ta de sua pubU· 
cação. revogadas as disposições em 
contrário. . 

O S?. P~;';SlD~Nl'E: 

(Nogueira da Gama). 

Discussão, em turno ulIico, da 
!"edação fiuaJ (oferecida pela C(),. 
lUistão de Redação em seu E'a_ 
l1ece.r nO 575, de 198'l) , do Pt'ov 
j~-to de Lei do senado no;> H, de 
1004, que dispõe sõbl'e a doação, 
ao Estado do Pará.. de próprio fe
deral para nele ser tnsta"'..ado o 
Tribunal Eleitm'al daquele Es
tado. 

Em diSCWA.5.o ao redação fin2.1. __ 
<Pa:u.sa) • 

se nenhum d03 81'S. Se1l4dores de_ 
sejar fazer uso da palavr.:l, dá-la_ei 
como encerru.àa. (Pausa) 

Está. encerrada a discussão. 

Parecer' ta vorável, sob n9' 67", de 
1964, da OOm1ssão de Constituição 
e Jus.tiça. 

Em discussão O: projeto em seu 5e~ 
gundo turno. 

Não havendo quem peÇa a palavra., 
dou a dU=icu.ssão como encerrada. 
(Paustt) • 

Está encerrada a discutsão. 

}["ao tendo tia \T1do emendas nem 
rêquerimer,oos, no sent:do de que \) 
Projeto seja submetido a voto, é él.e 
dado como deflnitjvamente 8.?rovado 
independentemente de votação, nos 
tênuos do art. 316-A, do Regimento 
.l.nt.erno. . 

o projeto irá à Com:.:.:i.o de ne· 
dação. . • 

gem). Que' ~prt::va a ·'C~n.vençiLJ con .. 
cernente às norma&. mll:amas dI;; se
guridad'e nacional" adotada em Ge_ 
nebra, em 1952. por 0('(\51:5.0 da J5' 
Ses3ão da conferência. Int'eTnac.,i!13.1 
Co Trabalho. tendo Parec2reS con:ra... 
rios (sol.) ns. 707 a 71)9, de 19641 J:J.S 
Comjssões: de ConstitUlçítO e JI!!.ti .. 
ça': de Rela.ções EXteriores e 'de Le .. 
gislação ?<,ciaJ. 

votação, em turno ún.:c:J, do PrO .. 
jeto de Rcsoluçã() n9 39, de lSC-l de 
autoria da Comisst'o Diretc,r:1, (1.113 
apcsenta otuv~o ,10::6 d'e Anchí('~ <1 no 
cargo de Chefe d-a. Portaria, flL 3. 
do Quadro da Sec:·etn.!'la do S~nu:l.() 
:?enpral. . 

4 

votação, ~'11 primelrc L.1.!'llo do 
, .' ~~ .. • ",1; aI: o FJQjetv de Emenda à CD:lSm ../.'.1.() 

E a segJm~t o P_<JJ~w r -I !'lo 8, de 19C3, orig-inr.rio da Câtr.,,:,:,:,a. 
vado: dos OepJ~!ldos (nO 4-A_63 na (',1;a, 

~ L~ DO .;;--:-·T\ ..... O :~ ,:·:';ei.1J. que dâ~ nova l'e±lçâ<. ,H) 
paOJE'fO D.J.~.;; ........... ·h -.- ;3~rn:.;rafv JV do .art. 2a d':l Con~<i-

NQ 34, D!. 1964. !'.lj"f:o F,~d13.!lÁl (autcn~onia d 1.~ 1\11;1i .. 

Acre.:cen.ta pai'rla;ajo i.n:Co ao 
art. 57, da Lei nV 83'J, c:e 23 d~ 
8l!tem1Jro de 194J, qJ.e r2organ:za. 
o TribuMt de Con.tas. I 

cíp;cs I, tendo Parf'ce1' f~vor:\v::: ., "Q 
n4 7~1, d-e 19.53, (\a. COU1'.'S:O .E.:~~).o 
:::i3'J 

5 

1 [)!.~cu.:..;..10,. em tU!·lD s:r?::.!TIel.l~:tr. 
,C.> su!;sU~t!t,vo, aprcv3do co..n I> ... !.;(! .. 

..• 1:n'::~~ na. scss.:io d~ I" do ..:o:rdJ.re, 
Art. 19 Ao Art. 57 dl Lei râ e2j '~o projetl de LeI d3 C~:n~l'l nt.:-ne ... 

d·e 23 de setemiJro de 1819, ,:-0 131, de 1962 (n~ 3 714-n;.)~ na. 

Incl!ia-se t s2gm.11l-e: 

Partqra.!{) lÍ!1lco. D.1.s dç,:':.' õcs do 
Tribll!.ral sUare re~lst'-oJ .:> .... ~.l) 8.3 p.'e
li!Tl:n:.ires or.jenado:'<ls je ti:..:;::r:êia.~, 
seja a denegatórIa do re::..:,~ró d2;ns 
!:erão intimadas. a!ém da alltc::dade 

1(:::54 d3 or~g:?m). cr.1~ r:'Ia 'O ln,-",ll ... 
I J Era: l:f'iro r.e 1'Uti~mil rTRR A'I l'101) 
!;>!~r1:) Pa1"rcpr. s:b n[J 9~3, d Hl;4, 
(~3. Cc:nt~:::50 C? Re::l."'~~o, ccal 3 r:! .. 
e.aç::o do vellcido. 

6 

referida nest-e anJ.;o fl.S dem.us pe:-:- D:sct.:SS.5o, jm turno ú.':':::l, 60 Re
soas, f1sicas ou jurídicas, Q,ue t:T!:·J.~ qnerimpnto nU 337, d.:! lJi;l. em q:l'3 
rem diretaIllenb COmo CL:n::.r3t .. nte.-. c,; ers, Bs.zerl'.J. i':~t.) { O:':~lCS !:J .. ~. 
oU .sign:Jtárias de c:mvenio,.<; t;tnto ~'~nedOff'S so1icit~u a C',m';oc,1çüe do 

Não tendo havIdo fmcnC!~ nem xc· para os fins daS' diUJénc:as come [la:'a SI', Minis.tro Extrn.ordin:17ü.. par:], 
qUf::Ximento no :sentido de que seja o p'Edld:J de re:::onsid~a"":o'de qu~ tl'3-1 A~2'Jn:os n['1"cr..':,~, ~. fim de ('In P;8· 
submetida a votQS ela é dada como ta. a presente lei, s-endo i.c:ênt~~Js os n1rlo re:atar as SlU!S l!llp:-eE'sõr~ a. 
definitivamente apl'Cvada, indepen .. prazos. l respeito d.l f'xcu1"sE.3 que r2C~:I~emcn .. 
dentemente dI) votação, nos têrm.o.s o' • I tP. rtnprr2ndeu ~m roda a extens.io 
de art, 31'Ü-A O projet'o irã à. Cá. Art. 2;. Rsta leI .cntr}:-á em v_;or na ! da R.!'~:'01i.l g;t>m B:':ls~l!a, J)::n como 
mara dos Deputados. ~~ta. ~e_ sua. publu:.aça,.~, r~,;c'.r;;, .... ::s Q~ '::.'l. r;-ov:df'1c:'" I ~~rern tCU1']ch~, no 

OlspcSlçoes em c.ontrãrlO. ! :n!('rp",,,"c d'l" r('fe:'!r1~ f'.<;~l'nd!\ e 'l.U~S 
E· a. seguinte a Re-daç.1o Pin-sl Está esgotada a mat::r~:l (:a. O.de:n ;f'1:~('"0f's ('~m o p:-ú,jem!1 r!:! tr:ms~ 

aprovauu: Ido dia, pc>rte e abastrcimento, rC':1!I~:'~-::'=5 d,;]. 
.in""peC:fo, 

Redação final do Projeto de LeZ 
do Sen:ado nO 14, de 1964, que 
di~põe s6bre a doação ao Estado 
do pafá, de próprto fecleral para 
nêta ser instalado o' Tribunal 
Eleitoral daquole Estada. 

Relator: Sr, Sebastião Archer. 

o Congre.sso Nacional decreta; 

Art. l' E' o Poder Exccutlvo auto
r1zado a. doar o prédio situado na 
Cidade de Belém, EStado do Pru;á. à 
RVa Conselheiro filfredo, esquina <h."'t 
Avemda Padre E:utíqulo, pUta nêle 

Não hã orado:es inscritos 

Nada maiS hav'e.ndo que t:-<::.t .. u ,,'ou 
encerr!;!l' a sessão, dc.!;!'Snando an~?s 
pata a de têrça-f:üru, dia a, a sc--ru:nte 

ORDEiU CO DIA 

ScssãJQ de 8 de 'setembro de 196-1 

(Terça-feua.) 

1 

7 

Djscust:~~< em turno su,!c1nentar, 
do Substitutivo de Plen&l"Jo ao P I' ... 
ja:a de rJ~j do sen~do D' 13~, de 
1C';3. qUf' f'luLoriza o P,;dé'l' .:xel'u~i .. 
vo a emitir sjlos c0m€: ..... ','[iv';8 do 
cen~e-nário da Associaçül) Com "''C"ial 
do Pv.rá. I$,:bstit.-utivo ap:-o·'J.r:o em 
2Ç1 tnmo, co-:u suc:,rnend.:, n1 s.' 0;(,0 
de 3.7.€j..l, tendo P'u('c!:'r (se!) nú ... 
r.1f'f{) 1,:";6, ri. l!:H) dl C::';'TI''''3f.O ce 
R~:la('3n. of'al":'·c-.:ntio Do 'rcj. ... ~ãc do 
\'E'Dcic!o. 

8 

!ii. tendo )la'vida. emendas nem te_ ser insta~ado o Tl'ibun::!l Regional 
!rimento no sentido de que seja Zleitcn:l.l daquele l.!.':::ltado. 

v"Otaçao, em turno uruco, do Pro
jeto de Lei da Câmara n9 lZ8, (te 
1964 (1l9 .a. 1.55..13-64) , de 1nic!~rtiva 
do :31'. -Presidente da t;' "'vÍLblica, que 
transforma a Escala Pa;JLsta de Me, 
dicina em C3tabel('ci~ento u;c~!!do da 
ensino superior. de D:tt.ur.ez:-:. autir 
quica, e dá outra,3 providc!lcJ:l!i, ten
do-Parece.res (ru;. 931 e 932, d~ 1m)!), 
da Comissã<J de projetos do E:;:f'ruti .. 
-ro, f~vorável1 com as emendas .que 
oferece (ru;. 1 li 4 - CPE); e de 
Finanças, favorável. - Dependendo 
de pronunciamento da Comi..s.::j de 
ConstitUição e Justiça sõh.-:: :> proje~ 
to c as emendas; das demais Comis. 
sões sitadas sôbre a emenda de Ple_ 
nário. 

D!sctts:;;'o. e:n p:-.:.mdro L u l' n o 
(cem apreeial',"ilo prel~min:.r da con.s.. 
titUC~:l~h!!d:.'d~ nos t3rmos do l.;'~~O 
265 da f:..';: mf'fl~D In~erno) do Pro.. 
jeto ce Ll'i do S.:'TladJ nO 17, de ~9ô4, 
que dá. nova redaç:tc 'aO alt. l°, § 
11, da Lei n9 293, d~ ~3, 12.63, drfi_ 
tunda n compet.ência dos F~tdos 
para cobranÇ<..1. e arrecadlIçfro do !m" 
pôslo de ~'enda ~ crlnsignaçõe's, ten
do Parecer sob nl;) 923. dI. 1964, da. 
Comü><;iío 'de Constituição e Just~ça, 
pela rejeição, por inconstituc:cnal 

metida ti. votos, a rec1"..acão final é Ar~. 20 O pródlO ref.::rido no ar
la como definitivamente aprovada, ,tigO 19 não poderá ter 'Outra. j:e.st1na-. 
ependentt'mente de votação, nos çto que a ali estabelecida. 
, !ê"mos do art. S16-A. 

~ proj~to vaI à pr~1naIgação. 

J:' R ségulnte a t?ed..o:tçào Final 
lprovada: 

Redação Final do projeto de 
Decreto Legislativo nO 89, de 1964 
(nl) 162-A, (te 1964, na Casa de 
origem) . 

~lator: 81'. Lobão da. Silveira.. 

IÇO sabel' que o CongTesso Nacio_ 
aprovou, n03 hmnos do art. 66, 

:} da. Corutitulç§-o :Federal e eu. 

Art. 8° Esta. lei entrará em vIgor 
na.. data de sUa publicação, revoga
das aS dl,spos!ÇÕ2.3 pnt contrário. 

(Nogueira da G:tma). 

Dtscussão, em segunao turno, 
mero 34, de 1!}64, de autoria do 
do Projeto de Lei dQ Senado nú

- Sr. senador Bezerra Neto, que 
acre.!iCenta pan\graf-o único ao 
art. 47, da Lei nO 330-, de 23de 
set'Jn1bro de 1949, que 'reaoi'gani, 
re O Tribullal de Contas, tendo 

2 

Votação, em turno único, <10 Proje
t-o de Decreto Legwlatl.vo n[J 30, ele 
1964, or1ginário da C~mnra do.\; DC.pu
tados (nO 171-A~63 na Case. de orl_ 

9 
Discussão, em turno único, do Pro; 

jeto de De;::reto Le;;islativo nl) 76, de 
1964, ori.p."inério dn Câmr!.t'a dos D"lpu ... 
t~J.-dos mO lH-A-M, na Cf8;a de mi ... 
r;em) , que mantém o ato do Tribunal 
de Contas da União aue recusou re· 
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gUotro ao CQutrat.o de empréstImO, e quatro, na sala d€ reunião do Ins~ 
com l€cun:Os plovelllentes dr. 0010- i tJtuto d1! PrE-vidênci:r dos Congressls
C3r"ao de LNras do resouro, no valor tas. ha venclo numero legal e sob a pre
de Cr$ 60 DOO.UOe 00 (c:nquenta mi- ~idên(,la do Deputado MOllsenhol' 
lhues de cruzeiros~ celebrado entre, Arruda CâmÚJ'a, reuniu·se o Conselho 
a l.1n:â' €' o Go\'êr~o do Estude" do! Deliberativo dêstE' Instituto, para tra· 
PIam, tendo Pareceres favoráveis i ta! d~ m:Hél'ias diversas. O Senh':lr 
sob IlB. 78:1 e 734, de 1964. das 00- \Presi~enle SDli~lta ao Conselho Dell
mU'i.:;Ões: de constituição e Justiça e beratlvo autorização para ef-et1.!al a 

i mts.são automática que fô;' adquirldo 
i por eX-lntegran:e da Força Expediclo
jnãria àrasileira mutilado em conse
. qüência de ff!rtme.ntos recebidos na 
I Campanha da rtália. 

Submetidos o..:; pareceres à discussão 
e votação são upl'ovado~, tendo o Sr. 
Eurico Rezende votado vencido, quan
to ao projeto de Lej da Câmara nu
mero 136 de ]924 por ser' contrário 
à memagem. 2;0 sub.stitutivo da Câ
mara e ao Substitutivo constante do 
parecer supra. 

- pelo a.rquivamento do proje,l';.( 
do subStitutivo apresentado ao :~ 
jeto de Lei do Senado n9 71-63 -
tera os Anexos ' el rv da Lei 3, ~ 
de 12,7-6.0, na parte J'e~ativa 8 cllÕ~! 
fie ação da claSSe de Bibliotecário, 

de Finança" ccmpra de Letras de rmportaçso do 
Estâ encNrada a sessão. Ba.nco do Brasil S,· A" no valor de 

(Levanta.se a sessão às 15 h()~ c;nqüenla mi!hõ2S de cruze1ros, o que 
ras e 5fl mInutos). o} concedido. A ~eguir. são deferidos 

~ requerímentos dos senhores: José 
pelo Sr. Fc:;erra Neto: 

Submeti:::J3 os pê!.re"f're a d::'c'-1S 
e V'otação, ~em restrições são aprc 
dos. 

pelo Senado,:" Eàmun-ão teci 

Feia rejeição do projeto ele 
d.) Senado 19 -63 E5tahelece 
Vr\<:: d'· .. ··~ .. .,t", .:-xecuÇ3n dos 

.INSF 'TO DE PREVIDÊNCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

Guimarã.es. Gentil Barreira e Plinio 
Ramo~ Coelho Nada mais haven-do 
a tratar às de1 horas e quarenta e 
cinco minutos é encerrada a reunião, 

Ala da déclma sexta reunido oràind-; d~ qual.. D.ara constar: eu Jlia da 
rai real'izada. em 29 de julho de Stlt:a Olwcmt. SeC't'€tána ad:-hoc, ,la-
1964. Vrf'l a presente ata 9ue. depol1l de lIda 

e llpro .... ad;p" será assmada pelo Senhor 
As dez horas do. dia vinte e nove President(. - (a) Monsenhor Arruda 

Favol'avel ao Proje-to de lêi da Câ
mara nl' 137, d~ 1964. que autoriza a 
abertura, a.o Ministério da Justiça e 
Negócio.l: fnteriorf's. do crédito espe
cial de Cr$ 25 O::!O OO'Ü,(JO, pata fins 
que @Fpecific!?; e 

nos Qüinqüenais de o]).ras Rodovhi 
do Deparem'ton Nacional de E~tH 
de Rod·a.gem. . 

S .. bmetidn o p.lrecer à di["cus<:li 
vo""ação, '3e':"n restriçõe.<' é aprova: 

pe:o Serl ~or 8e;-.erra Nela 
de julho de mil nove~entos e sessenta CdmaTa. . 

ATA DAS COMISSõES 
Comissão de Finanças tração do Ministério cta Agricultura 

e' a firma At!as do Brasil Indústria e 
Comércio 

35' REUNIAO .RE~~LJZADA EM 2 DE b' SE'l'EMBRO DE 1964 Su m~tJdo.s os pareceres à di.scussão 
e votaçao, tendo o Sr. Bezerra NetQ 

• ._. . \ as.sinado com a conclusão quanto ao 
As 10 nQ~'as o.c ~~ 3. de setembro projeto de Lei da Câmara n9 139, de 

de 1~64, s~b a pres1dencla do Senhor 1964 são aprovados. 
D:-lnlel Kneger, presentes os 5rs. Mem I ' 

- de Sã, Sigefredo Pacheco, Aurélio I 
Vianna, Be:z,err9, Neto. Wilson Gon-
çalves, Eurico R.ezende, Victorino 
Freire Pessoa de Queiroz. Menezes 
Pimentel e Melo Bra.O"a. reune-se a 
Comissão d.e Finanças~ . 

Deixam de comparecer por motivo 
justificado os Srs. Lobão da Silveira, 
Lei.te Neto. Argemiro de Fi~ueiredo, 
Antonio· Jucá. lrinep Bonhausen e 
Vna de Mattos, 

E' lida e ap-rcvs$ a ata tia reunião 
anterior. 

Dos projeros constantes da pauta, 
.são relatado.'$ os s2guintes: 

Pelo Sr. Victorino Freire: 

Audiência ao Wnistério da Viação 
e Obras Públicas ao que restabelece 
o traJeto primitivo da rodovia B1:l-53-
Pr constante do Plano Rodoviárto 
Naclonal; e 

Favorável ao Projeto de Lel do Se
nad.-, n9 13. de 196-4. que instituI prê
mio para inventor da máquina desfi· 
brad~lra de rusa1. 

Snbmetidos os pareceres ã discussão 
e vot2ção, sem restrições, são aprova
dos, 

Pelo Sr. Eurico Rezende: 

Favorâvel ao Projeto de Lei d'3- Cã.
ma.ra n' la9. de 1964. que institui o 
salário-educação, ,bem como às emen .. 
das da ComIssão efe Pr-Ojetos do Exe
cutivo; 

pelo Sr. Pessoa de Queiroz: 

Favorável ao Proj.eto de LeI da Câ,· 
mara n9 1<:4, de 1964, que conced~ 
pensão especial de Cr$ 3.000.00 a 
Maria çie Nazaré Souza Ferreira, viúM 
va do ex-marinheiro da Alfâ1ldega de 
B~lém. JOSé Alves Ferreira, morto por 
afogamento. quando em semço; e 

Favorável à solicitação do Prefeito 
de põrto Alegre nos tênuos do Projeto 
de Resolução ao Ofício S-1, de 1964. 
do Sr. PJ.'efeIto de Pôrto Alegre, 5011-
citando a autorização do Senado Fe
deral· para contrair um empréstimo 
externo. COm o Banco de Desenvolvi
mento Econômcio IDm). no valor de 
três milhões, cento e cinquenta mil 
dólares, com o prazo de resgate de 
vInte e cinco anos. 

Os pareceres são aprovados ~la 
Comissão. 

Pelo Sr, Wilson 'Gonçalves: 

Favorável ao .Projeto de Lei da Câ
mara nl' 138, de 1964, que transforma. 
s Escola Paulista de MMicina em es
tabelecimento isolado de ensino su
perior, de natureza autárquica.. e dã 
outras' prO\idênclas. 

A COnlu-são aprova o parecer. 
Pelo Sr. Mem de Só: 

Favo:llveJ ar Projeto d~ Lei da Câ
mara n9 140, ele 1964. que incorpora 
à Umversidadr do Paraná o rnstituto 
de Bio!ogia e E'csquisas Tecnolópcas 
do Estado do Paraná, e dá outras pro
vidÂnctas. 

- Pela aprovação di... projeto de 
ereto Legislativo nO 95 M 64 - Ap 
o "Tratado de Extdaição" asi:t 
eurl", u Brasil e a Arg('~t:· ,em I 

Sem restriçõ~s. são 
apTovados, 

os parêceres 

Nada mais havendo a tratar encer
ra-se a reunião. lavrando eu. Hugo 
Rodri?:"ues Figue1redo, S'Ccretárl" da 
ComiJ.são. a prf:sente ata, que. 'uma 
vez aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente. 

Comissão de Constitui cão P. 

Justiça 

30. a REUNIAO EXTRA:ORDINÁR, \. 
REALIZADA NO DIA 3 DE 

SETEMBRO DE 1964 

As 17.30 hor:as do dia 3 de setembro 
de 1004, na '" la das Comissões, sOb 
a presidência d{\ Senhor Senador 
Afonso \.rino~ presente3 os Senhores 
Senadoret Jefferson de Aguiar, IDd
mund,o Levi, J'osaphat MarinhO, Be
zerra 1{eto e Wilson Gonçalves. reú
ne·se a. COmi5~?' de constituição e 
Justiça. 

Deixam de comparecer, por m 'Jtivo 
justificado, os senhCres Senadores Eu' 
rico Rezende e AloysiO d J carvalhO. 

"f; dispensadf a leituroa da ata da 
reunião anterior e, em seguida, apro· 
vada. 

Dos projetos constanttes da pauta 
soo rela tados oS seguintes.: 

Pelo Senado7' Wilson Gonçalves 

_ Pela aprovação da emz:nda apre~ 
sentada ao projeto de Lei dO senado 
n? 1 '(:3 - Dl~põ-e sóbre a readaptt
ção a que se reiere. o cap!tul-o X da 
Lei nQ 3.780. dc' 12 d2 "'''in O~ ;':0: 

"ru" a 15-"--< r pela a. 
va~ão COm um~ emend"l do prc 
de Lei da Câmara nO 135-64 - TE 
de impostos e taxas, por cinco : 
todos os produtos de origem anim 
vegetal, oriundos da área geoec 
m'ic~ do D:strlto Federal. 

,: ·.metid~s i... j ')o1recere:s à discl; 
e votação, sem restrições do apl 
dos. ~ 

10 Senador Josaphat Marin 

. - parec co. __ .uidJ· pela inca 
niência -lo prejet de Lei do Sel 
n~ 143-P 1 - I\.utoriza o exercíci( 
fu~cã.o~!" rle"p"ch:mt.es, Junte às 
letorills Federais. 

Submetido o parecer à' discass 
,:_L_ lq, ~"m rest. .... <õe~ é apl\:vad 

Passand' presidên'cia 3:J Sel 
Senador Wilson Gonçalves, o Se 
Senador Aforuo Arin.cs solicita 
missão aos seus pares paar apresl 
" 1J:J~f'cer Oll~ f'!phQrara em t''2:s-t 
ao Ofício SP. 103, de 2 do con 
em . que o senhor Vice.!Presid,rnt 
Sei· iD, no exercícin da prp<;idê 
t"'-('tl" o pronunciamento do eDm 
d-e Cons· . uição e JUsUC!'l: sôb 
questão' de ordem suscitadll "'ele 
..... l~ ~;?n:'l-dor .l'"l:"n ,·;.-.,'P'1 11'1 

tid<.' tl" -i{'f-iy-.;.,. a DDsicáo do ~e 
em relação a projeto de lei C[ue 
(''"1 ... ~1 •• , .-1') oe:o SE'nh-'"'r Pre~'drnf 
República à Câmara doe: D"'Ou 
"'~r(.\ t:rarn-:t~r.?io nO.<:' tPrrncw (1'(1 ? 

49 do Ato rn<::tltuconal. nallueJa 
permanf'cen 21êm d,'" p"n""-') of'lntr 
,nual ali deveria ter sidn anrec' 
"Pag"'9- o Renho- SenfJõ"'T' Afon~o 
nos a ler. fi citoadv parecer Que, 
1t' ~id:") i'+ rliscussã ri e vot!?ção é 
l'Pdn nnpnitnemente, 

Contlnua-ndo com 9 palavra, ( 
nhor Senador Afon"'o Arinos rel: 

. Favorável'a{) projeto de DeGreto Le
giSlativo n9 68, de 1964, que aprova 
Mrm.o revis:61io de contrato firmado 
entre o DN"OCS e a Companh[a Bra
slIeira di? Matel'i!tl Er.:,>trico: e 

Favorável a-o Projeto de Decreto 
Legislativo n9 55, de 1964, que aprova 
o ato do Tribunal de contas da UniãO, 
denegatório de registro a contrato ce
lebrado entre a Superintendência do 
Plano de Valorização EcOnômica da - Pel", aprovação do substitutivo 
Amazônia e a Ordem dos S-ervos de aprese:1tado ElO PrOjêto de Lei da Câ
Maria. Proy{nci'a do Bl'asU; e mara n9 1.fl6·64 - Concede isençãO 

dos imoostos de lmport,o ror r I.' de con-

P~o.ieto de Le! d-O Senado nQ 49--1 
~1" zr o 'Pr>der ExecutIvo a m~ 
adit.er ('bro.s comnlet.a<:: de r,t'if'i 
Mendonca. cuio nllrP'ler favÜ!'á 
ll.urovrdo !>~m re~tr:cõ",.",. 

Reassumind.') a presiá-r.~~a. c 
nhor Senador Afonto Arinoo:: de 
qUf'. fJ .... rln t")1n''1 l~~;·f~ .... r1('\ ., t"3~I1T 

FaVOl"Bvr] RO Projetn de Df'ereta Le
giE12 tjvo n9 41. de 1984. que anrO"lU o 
cont.rato fi"mado entre fi Divis~ó de 
Obras do Dzp3rt.amento de Adminls-

Favorável, com substitutivo. ao Pro- sumo, taxa de aduaneiro e de emolu
jeto de Lei da Câmara n9 136, de 1964. men-'-,-,.. c()n~"lBre~ p!?Tfl automóvel 
que concede isenção dos impostos de Cqm t"?n"'n'~~-"o ?'.ltcmtt!r-'a. "l~!;' 1'ôr 
importação e consumo, taxa de 1ies- ac1f1l';j"(' 'I1""'r "!':·ir.t<":!f;,"t.f' d" Tõ""õ?R, 
pacho aduaneiro e de f'molnmentos ID1Ut]lrdO er.l crn~<;flu~nr;l c·:;, 1f'j!-rnfln M 

c~nsu1ares para automóvel" com. trans· tos recebidos nl ca.:npanhia êa Itália. 

C ,,- '" \""l,··~i",~ \"'....,.~ .... ,~~ "", ~ 

He-!ef)'1 B'~"''''''' R-,,·,4:;O. p'~ ... ,·"'tp1 
nrr'-'''"'''' P''lj)[illP. 11",",'" \,P~ r'l"",'"'' 

será a!''3inflda pelo Sen119r P~"C~id 
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DE PL-5 A PL-i - Merecimento - CONCORREM; 

NOMES 

Marilia Tâvora ••..••••••••••••• ' ••.•••••.•••• 
Annandina José Vargas o •••••••••••••••••••••• 

Rosa rlatu.ta de Miranda ...................... . 
Diva Gollotti ••••••••..•.••••••••••••••••••••• 
LuzJa Jeanne Marie Lisboa Robisch~r o •••••••••• 

Léa José da Silva •••••••...•••••••••••••••••• 
lly Rodngues Alves •.••••.••••••• o. o •••••••• o 

Georgeta Kunt:z. ••••••••.•••••••• ~ ••••••.• o ••• 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
J 
I 
I 
! 

Oeolinda Maria Peixoto Braga o ••••••••••••••• 

Neusa Rita Peráclo Monteiro •••••••••••••••••• 
Odenegus Gonçalves Leite •.••• o •••••••••••••• o 

Cláudio ldeburque Leal Netto •••••••• o •••• " •• 

Maria Cherubina Costa •••••••••••••••••••••.• ~ 
Eurico Ja~'"'Y Auler ••.•.•.••••••••••••.••...•••. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

DE PL-6 A PL-5 - Mcredmento - CONCORREM; 

NO M E S 

I 
I 
I 
I 
J 

I 
I 

. 

CLASSE 

2.408 
1.582 
1 . 131 
1.131 
l.J31 
l.J31 
1. 131 
1.131 
1.131 
1.131 
1 .131 
1.131 
1 .131 
1.131 

CLI\SSE 

I 
j 
I SENADO 
I 

I ----
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

5.SZS 
0.173 
5.857 
5.792 
5.780 
5.777 
5.777 
5.777 
5.756 
5.000 
1.951 
~.940 
4.882 
4.881 

SENADO 

FORA 

998 

2.161 
1 • YólJ 
1.660 

5.693 
313 

FuRA 

I 
: ·l:--------~-----

f:ela da Cunha Bria .......................... I 1.975 4.988 770 
Francisco de Assis Ribciro ..................... I 4.963 I -4,984 
Durv"l Sampaio Filho ......................... I, . 4.953 ,I 4.955 
Ra'Ymunda Pompeu Saboya Magalhães •••••••••• -4.927 -i. 938 
Lêda Fialho Diniz Martins ..................... I -4. t)26 I 1.844 
Ruy' Ribeiro Cardoso, ..... ", .••••.••••••••••• I +.,!OX I ~.827 
Sebastião Veiga .............................. -4.817 4.851 
tis Henriques Fernandes ............. o ••••••••• , I .... 631 1 5 . 34-1 
Dyrno Iurandir Pires Ferreira (*) ............ I 4.454 I 5.137 
Célia rhereza Assumpção ..................... ,I -4. 'H3 -4.463 
Mary. de Farias Albuquerque .................. "'.353 4.456 
Manoel Verissimo Ramos ...................... I 1.118 6.761 
Leilah de Góes Cardoso ........................ I 3.567 1.117 
Lygia Abreu Al<lgMnovits ..................... ! 2.203 2.963 
Maria do Carmo Brandão Cardoso ••••••••••••• ! 1 .86"3 2.963 
Maria José Mirand<'l de Siqueira Lima .......... I 1.717 2.861 
Antônio de Araújo Costa ..................... I 1.668 I 2.852 
Necy Gomes ................................. I 1.654 '·.S52 
João Pires de Oliveira Filho '" ................. I 1. 582 2.685 
VeTa de Alvarenga Mafra ..................... .1 1.581 I 2.690 
Heliantho de Siqueira Lima ....... 0.0 .......... I 1.581 2.682 
Sylvio Pinto de Ca,vaJho ...................... I I. 31 1 2.687 
H~lio Carvalho da Silva ...................... I 1.152 2.239 
Maria Tavares Sob"J ......................... '1.131 2.692 
Antonieta Furtado Resende ••••••••• o ........ o. 1 1.131 2.690 
Zuleika de Castro Monteiro .................... I 1.131 2.690 
Rasa Angéllca BerOl't V~rgas Carnide .......... 1 1.131 2.239 
r,uiz Carlos LE'tho~ de Abreu .•....••••••••••••• I 1 .13 t 2 . 238 I 
~~~:rlaa\A!:~~r(ldedeB~:~~o~~~Ú;~ . : : : : :::::: ::: :: : L g; i j6~ . 
Arthur Bofl?lho Cnsnrir Lima .................. I I.13J . 2.097 ~ 
C:arme-!ít" d? SOtlZ(l ........................... I 1.131 1.998 I 
M<'lrio de- Lourd('~ P'Ot~!ho Alves ................ I 1.131 1.684 
Yara Silva de M .. deiro~ ....................... I 1.131 1.567 
Jorae P<'liva do Nnscimrnto .................... I 1.131 1.567 

835 
1.767 

3.263 
2.536 

918 

437 
3.~~6 
2.óO~ 

3. 2~1 
I. 218 
2.965 
1.601 

98l 
4.080 
1.839 

676 
-1.277 

6.700 
1.302 
1.139 
2.536 

717 
623 

3.615 
1.816 
4.516 
'5.916 
5.508 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I , 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
1 

l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

rOTAL 

18 <::Inos 8 meses 16 di<ls 
lo allOt. 11 Ulcs'es J dias 
21 anos 11 meses 23 dias 
21 ;)nos j meses o dias 
20 anos -4 mes'· 20 dias 
l~ anos 10 meses 1 djas 
1:> anos 10 meSes 2 aias 
I:> an·os 10 meses 2 aias 
1:'. anos ~ meses 11 días 
13 anos t) meses J ~ dias 
13 .. mos 6 mcse. 29 dias 
13 anos Ó •. 1lCS,:S 1:' dias 
2~ ~ lOS 11 meseS 2~ dias 
14 anos 2 meses 24 dias 

TOTAL 

15 anos 9 meses 13 dias 
13 <lnos I meses 2Y dias 
I:' anos 10 meses j 5 dia:. 
18 anos <1 meses 15 dias 
13 <lnOB 3 meSes , dias 
22 unoS 2 meses -
20 ano.'; 2 meses 21 dia.s 
14 tinos 7 mese; 24 dias 
16 8nos 8- weses :> dias 
1 L anos 2 meSes 2.j dias 
13 anos 4 meS( s 2O!) dias 
29 anos 2 meSeS 1 dias 
18 anov 5 meses 1 dia 
b anoS J mês 13 dias 

17 anos 1 mês 9 dias 
11 anos 2 meses -4 dias 
15 anos 11 meses 12 dias 
12 anos 2 OleS(;:s 16 dias 
10 .:1n05 18 djas 
HS finos 6 meses 20 dias 
12 anos "'!o meses 21 dias 
9 anos 2 meses 18 dias 

17 anos 10 meSes 11 dias 
7 BnOS i meses 17 dia.! 

25 :'lnos 8 meses ,25 dias 
10 anos 11 meses 12 dIas 
10 anos ~- 28 dias 
13 anos - 29 dias 
8 anos 1 mês 2 dJàs 
7 anos 9 mese~ r, dias 
5 <'Ines 9 meses 2 dias 

19 anos -4 meses 18 dias 
9 finos 8 meSes 5 dias 

16 anos 12 meses -
20 anos 7 meses 3 dias 
19 anos 4 meses 20 dias 

"'O"" O'RcJlv de S"",a ...................... J 1.131 1.714 \ 

l. , 
----------------------~------~----~------------------- -
ORS.: O fttncio/"',irlo ;)ç~inéllaao (""lo ·n~o con<nl"rl'"rá por MERECIMENTO. em virtude de estar fora do Senado. C'l(ertendo carpo deti\·o. 

S('("ão Adminil'itr::\tivn dn Dire-torifl elo:) Pl·.~~nfl.l, rm 26 de agôsto de 1964. - Guilhrrme Oscar Tozzini Della Guardi8, Auxiliar de- Secretarl11 -":Ub5 .. 
tituto, FT~5. - Vara Silvs de McdC'iros, Chefe da. SE'ç50r Visto. - Rubens Pinto Duarte, Diretor do Pessoal. . 

• 

... 
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COMISSõES PERMAJ.'.lENTES 

MESA 

lisresidente - Moura Andrade IPsn, 
';t.:f'~PreStG.ell',l' Nogt.ann> d~ Gama tPTB) 

1. J secretârl0 _ O\nafte MarUi 'UDN I 
Q ":i~c:-Han( - (;1 itJe/"Lt.. Mantltlt, PSD) 

3 ) secretário _ AdaJbertc Sene tPTl:H 
4. secretário _ Cattete PinheIro j PTNl 
1 I -:=iuplente _ Joa,qUlnl parent.e' !UUNl 

Q S')~,.entf' ! " PSD, 
3,' suplente - VasconceJJos "fOrres • PTBl . 
<to:. Suplente ...:.. ~Heribaldo Vieira I~cm legend:l 

HEPRESENTAÇÃOPARTIDARIA 

BPn 

PARTIDO SOGlAL. LiE1.l0CRA'l'ICO IPSLJI. - <::2 represet1tantes 

1 J use Uwumara _ Acre 
2 Lobao da Silveira· - Pará 
3 ti:ugêntQ. Bartns - M.aranh§O 
4 ::)~hailtiá,.c. ArcheI - Maranhão 
5 VictorU1a fi'retrei - Maranhão 
6 Slf!;etredc l'acneco - PlaUJ 
1 Me!le1.c~ PImentel - Ceara 
8 \VJlson C"'.rtmçruvl;$" - Ceará 

9 'IV" .. : ~f>'r>d' Gurgei R G Norte 
10 Ruy Carneiro _ Paraíba 
11. Leite Net.o . Sergipe 

12. AnÚ>lllQ ~albUlO _. Bahia 
13 Jefferson de AgutaI E::, Santo 
14 Ullbert.(: Marinho - Guanabara 
15 i\'loura Andrade - São Paulo . 
16 At1lh.~ Fontana - Santa Ca.tarina 
17 GJlido .\!l()ndin - R. O SUl 
18 Benedito Valladares - M GeraiS 
19 [i'ilint.o MUnet - Mato Grosso 
20 ·Jose Felicfano ..... Goiás 
21 .Jusc:cUnc Kubitschek - Goiás 
22. Pedro- Ludovi.r.o :.. Galãs 

PARrI.lJU rRABALHISTA BRAS1LEIRO fPTB. - 17 representantes 
1 AdaJbertc Se na _ Acre 10 Pe~sna de QueIroz _ Pernambuco 
2 . O!;cal Passo! - Acre 11 Jose El'mlrio - Pernambuco 
3 Vivaidc LIma - Amazona:o, 12 SIlvestrE: Pér\cles - Ala.gous 
4 E:dmunoc Levl,- Amazonas 113 Vascon('elo~ rôrres - Rio de Ja· 
li ArthUJ Virgílio .- Amftzonas . nelro 
6 Ant6:no Jucá - Ceara 14 NelsoD Maculan _ ParanA 
7 Oix Ruir Rosado ~. R G Norte 15 Mello Braga - Paraná 
8 Argem!ro de Figueiredo - Paraíba' la Noguclra dn Gamo. _. M OeraIs 

• 
BLOCO~3 PARTIDARIOS 

lHooo fa.rlMnentar lndepelldento 

p$P ......................... ,._ ••••••. u •••••••• 2 Senadores 
2 Senadores 
1 Senador 

PTN •••••••••••••••••••• ,.. '.' t ..... t ••• ":·0 '.' ' •• 
PS,.B ••••••••• "' •••••••••• 'of •• : •••••••• , •• _~ 

. PR .............................. _ •••••••••••• ,. •. 1 Senador 
b'lTR .••.••••••••••• co •••• .,.: ••••••••••• _" 1 Senador 

1 Senador PUC , ...................... _ ................. . co __ • ____ .. _ 
' ...... , ...... ' ... , ........ . 3 SenMiares 

Lide' do Got""'" 
DanIel Kr1eger 'UDNl· 

Ider: LIDO de Ma~ iP'híi 
V1ce-LJdereiS' •. 

Aurélio Vianna fI'SBl.·,· 

10 Senadorea 

t.11Jt:RRlIlÇAl:> 

VICe~l..JIaet 

. JÜiio Leite ~ fPR 
" .... Josa:pllat M.1.r1nho Iset leseru1al 

. • . ' •• "Aarão Stelnbruch !~ATR) 

.', MII!'UeI Couto 'PSP, 

.. , Amo". de Melln (PDO) 

ti ..,.. PARTIDOS 

iPSDl 

LIder: Fil1nto MUller 

Vtce-Llderes: 

PARTIDO LIBERTADOR 'PLI 

LIder: Mem de Sà 
Vice-Lider: Aloysio de Carvalho 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA 

Llder: Nllguel Oonto 
Q B"SH\' C2;·rvalho - Pernari1buco 17 BC 7f" ra Neto _. Mato Grosso WtLsOD OonçaWeA 

Sigefredo P~checo 
Walfredo Gurgel 

Vice·lJder; Raul Glubert1 

.... ::,. 

ONlAO DIEMOCH.A"l'ICA NAC10NAL IUDNI - 15 representantes 
1, ZaCl1al'1a,s de Assump'.;ão - Pará 
2. Joaquim Parente' - Piaui 
3 ,IMP Cânühl0 - PlaUJ 
4 Oinarte Marl2' - R.O do Norte 
5 ·JoãQ A.grlp:ino _ Paraíba 
6 RIl) Pnlmelra - Alago9.~ 
7 .. Eunco Rezende _ E Santo 
8. Afonso Arin~ - Guanabara 

9 Padre Calazans - SãO Paulo 
1D Ado!ptlo ~"'ranco - Paraná 
11 frinell ,tnbauser S Ç"at.ar1na 
12 AntônJr'! Carlos -.S. Catar1.p:a 
13 Oan~el Krtege:r _ Rto Granôe do 

Sul 
11, Milton Cflmpos - Mina);· Gerais 
15 Lopes da Costa _ Mato GrOsso 

Pl\'p"'MDd 1.IBER'T ADOR {PL, - 2 representantes 

1. AlovsI0 de CarvalJ10 - Bahia 2, Mem d.~ Sã - R G do Sul 

PARTIDO rR"ABALFilSTA NACIONAL 1PT!\l1 - 2 representantes 
t. cattete P1nheiro - ParA. 2. Llno de M:lto! _ S. pauío 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA iPSP) _ 2 representantel 

R·atl! Gjtlberti - E Santo 2. Mlguel Couto _ R. de Janell'O 
~ 

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO 'PSBI - 1 repr:sentante 
1. Aurélio Viana "7 Guanabara 

MOV1.MEN'I'O ·rRA..fl.,\LHIS'.rA- RENQV lUJOR <M'l'R) - 1 repre.5entante 

1 Aarâo Stelntlrucb - '·Rlo de Janeiro 

~ PARTiDO"" REPUBLICANO IPRJ - 1 r.epresentante 
t. J-üUo Leite - Serg1pe 

rilRTWO DEMOc..."'RA'l'A CRISTAO fPDO, _ 1 representante 

1.. AI.non de Melo -. Alagoas 

SEM LEGENDA 

i. Josaphat !\!arlnho - Bahia· <5. Heribaldo Vieira _ Sergipe 
~, RESUMO 

Partido Soclal 'U€l,llocrâtlCo J.PSD) ...... 
!:"arl.ll·( rra.balJJlsr." tira.slleln PTB) ............. ... 
União OeIDOCTé.t:C9 Nacional n.1DN) .............. ~ 
Part.1dv lIib8J"tadoJ 1 eLi •••• ' •• 0·0 ••• , ••• ~. 

Partido- f'rabafntsta Nacio;~i ·'·à?TN; .................. .. 
J?arUdc SOCIB.! Progressista IPSPl ................... . 
Partído Social1stu Braslletro I PSB) •••• ~ ••••••••.•••••. 
Part·d bt ••••••••. " ••.••••••• 
P 1 d (J Repu tcanc '.PR}, ....• , .•••••••••• ~ ......... 3. 
",;u-tt c Democrata Oristão IPDO). ........... ., ....... . 
... ~.j.ovlmento I'rab~lhista Renovador eMTR,) .......... ~1 __ 

Seln legenda. •••• " •••••••••••••••••• o o' .............. , o •• '0 

23 
n 

15. 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1. 

64 
2 

66 r 

PARTIDO l'RABALl31STA 
BRASILEIRO. 'PTB> 

Lider: Arthw Vlrgillo, 

Vice-L..fdere3! 

Bezerra Neto 
Oscar passos 
Antônio Jucà 

PAR'rIDO rRÁBALHISTA 
NAClONAL CPTN) 

I Lider:· Une de- Matos 
. I Vlce-Llder' Cattete Plnhe!r4 

I,: , m _ l' AJI.'1'ID08 0.1> UM SO 
, REJ'Jl.ESEN1'.\N'fE 

. ·"1' , M, OVIMEN'fO l'RABALHISTA 
RENoVADOR cMTRI 

~ 1 : :l!-~pr~ntante: Aarão Stetnbrucll 

ONIAC; DF...lV10CRA"1"I.<.n\;~a.OlciMlu.. P'~ DEMOCRATA CRtsTAO 
ftTDNI· -, i' ' -' 11'01<1 

LIder: Dan1et Krtellet> 
Vice· Lideres! 

Eurlau H.ezendb 
Adolpbo FT:lnCO 

Padre Ca·lazans' 
Lopes da Costa 

~presentante: Aman· de MeUe 

"·PARTIDO dEPUBLICANO '1'lJ,. 
"Repreientante: JUlio Leite 

PARTIDO SOCIALISTA 
BRASILEIRO I1'SBI 

. ~~p.r~ntante; Aurélln \,1tn.o.na 

'AGRICU!-TUR'A 

Prestd~nw _. Sma-dor .Jt1t~ ErmIrto (PTB, 
Vice-Presidente - -~e~~doI· Eugênio Barros cESO) 

Tltulare1l 

Eugênio Barros 
José F~lfqlnno 

Titulal_ 

José Elmtnó' 
Dix~Huit Rasado 

Titulare:. 
Lopes da Costa 
Antônio Carlos 

TitUlares 
Júlio Leite 

o 

OOMPOSrÇl!:C7 ' 

, '?ffi)' 
",. 

Suplent~ 

l~ Attillo Fontana .• 
:r B"enedJto Valladartt; 

S~plentel 
. . Y. ~ Melo Brasa 
, ',!': rugemlro de' Flguelredo 
UDN 

Suplent21 

r. Dantei litneget 
·2. João Agripino 

B,l' ,I., 

suplentea 
R.ul Glubertl ,P8Pl 

Secretário - Josà Ney Dantas. 
Reuniões: - Quintas-feJran. àa 10 horas· 
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CONSTITUIÇi\O E JUSTiÇA 
preSloente - Manso Arinos cUDNl 
·Vice-Presidente - WUSon Gonçalves (!lSD) 

T1tulare~ 
.}eU'er.son de àguia 
Antônio BaJblno 
Wll!oD Gonçalyes 
nu)' Carneiro 

TitUlares 
EdmUDQO ","vi 
Bezerra Neto 
Arthw Vlrgfllo 

TItulare.. 

COMPOSIÇAO 

!'SD 

PTB 

Suplentes 
1. Menezes Pimentel 
2. Leite Neto 
3. José 1"el1c:lana 
4. Fillnto Müller 

Suplente.. 
1. ArgemlrO de Flguel1'edl 
a. o.car P ..... 
2. Melo Brag. 

I1DN 

I.lOy8io de COrvl.lh<> (PU 
AtoIlSO ATlnoa 

Suplent .. 

1. Daniel Rrteseo 
9. João Airlplno . 

Milton CampOl ,.) S. EurJ,eo Rezend. 
BP.l. 

- TItular.. Supl."tu 
JOMvba Mal1nna Isem legend.a) Aarf.o Stetnbfllcl1 (!ITR 

seeretârla - Maria Helena Bueno Brand!!.o. 
ReunlOe. - Quortao-teual U 16 bora. 

DISTRITO FEDERAL 

PREBlDENTE: I'leuador Aur~110 VianA 

VICE-PRESIDENTE: SenadO' Ped<o !,udo\'!oo 

TitUlares 

Pedro Ludovico 
1'Ilinto '4U1lel 

O&cru PaJSos 
Il<!mundo Lev, 

Eu.rlCO Rezendt 
Antón!o Carlol 

P. S.·O. 

P. T. B. 

ll.-O.·N. 

Suplente!" 

José f'eUctano 
Wnllredo Gurgel 

Melo Braga 
Antônio JucA 

ZacharUls de Assumpç!o 
Lopes da Costa. 

4urelio 
2. P. 1. "_ 

Vianna Uno de Mattos 

SECRE:rARJO: Ara.y O'Reilly de Souza 

REm-,TJOES: SIlO-feiras. - às 16,QO noras 

ECONOMIP 
PreSlaente - LeIte Neto fPSD, 
Vlce~Prestdente - Jose El'mlrlo IPTB; 

TitUlares 
Leite Neto 
Atttllo (IIontana 
José Fellciano 

TitUlar,es 

José Ermlrto 
Melo Braga 

. Suplentel 

AdolphO Franco 
Lopes da Costa 
Irineu Bornhausen 

TitUlareI. 
MJ:guel Couto 4 PSP) 

OOMPOSrCAp 

PSD 

/ 

llDN 

SUplente.. 
L Jefferson de Agu1ar 
I Sigelredo Pacheco 
a. Seba..sUão Archer 

Suplentel 

1. Bezerra Neto 
2; Oscar Passou 

TltUlar~ 

I. Jos~ Cl\nd1do 
2, Zachartas de AssumpçlCl 
3. Mem de Sã 'PLI 

B.P.l. 
Suplent~ 

Secretária - Aracy O'Remy. 
Reuniões - Quintas·felras às 

A ureno Vianna tPSBl 

1530. 

EOUCAÇi\O E CUL TU R" 
Prt!ISIUt'ute - Menezes PlmenteJ (p!:)l)) 
Vice-Presidente - Padre Calazans tPTBl 

" T1tulare~ 
Menezes Pimentel 
Walfredo autiel 

COMPosrçAO 

I'SO 
tiuplentt... 

1. Benedito Valladaree 
2, Sigefredo Pacheco 

(.) Licenclado. Substituído pelo Sr. EurJco Rezende. 

--==. 

Titulara 

~ssoa de Quelro7 
ADtônJo Jucá 

Tttula.res 

t'3Qre \J'alazans 
Mem de SO • FloJ 

.l'1'l! 
SUPlentes 

1 Edmtlndo LeVI 
2 Vivaldo LlmB 

UDN 
Suplcntc:J 

1. tUOn80 Arinos 
2 Milton Ca.mpo: 

B 1'.1. 
l'ltulttret. ~up!enre~ 

JOB3.pnat Martnbo tsem legenda I Llno de Maites (PTN) 
Secretârta - Vera Alvarenga Marra 
Reuniões - quarla·telras às 16 boras 

FINANÇAS 
t'reSlOc.tlte - Argemuo de Flguetrc:do (PTB> 
Vice~Prt$ldente - Dantol ~Kr!l8:ef IUDNI 

COMpOS/ÇAO 

psu 
l''hu!ares t:suplent.e:. 

VlctorinQ f>Telre I. Attlllo Fontana 
Lobào da Silve1.ta 2 Jose OuiomafU 
Slgefredo Pacheco 3 eugêniO !1f' l:5arroa 
Wilson OonçaJvea 4 Ateneze' PJmenteJ 
LeIte Neto 5 Pedro LuaovtcQ 

I'TB 
I'Itulares Suplentea 

~g'emu-o de Fiauefreao •• JoSé Ermlr10 
Bezerra Neto a Ettmw'idu t.evt 
Pessoa d~ QuclrOJ 9 Mel<l Bra{lD 
Antonio Jucá 4. Oscat Pa~sos 

UDN 
rliUJftJ't~ Suplentes 

DanleJ Kneger 1. Milton Campos 
trineu BQmbaW1eo - 2. João AgTiplno 
eurico Rezende 3 Adolpho Franco 

1'1 
rtlUJar Suplente 

Mcm de Sã AloysiO de Carvalho 
B.p.l. 

é 

1. J\1110 L,.eite IPR. l'1tulares 
LIno O. Matoa 'PTNI 

Aurélio Vianna CPSB) 
Suplentel> 

2. Josaphat Marinho (Sem legenda~ 
Seereté,r1a - CId Brügger 
Reun1ões - auartas-teiras. 

INDOSTRIA E COMERCIO 

Presidente - Senador José f'eUClano I PS"U. 

Vlce-Pres1dcDte - Senadol ~elson Macula0 (P'!'Bl 

COMPOS/ÇAO 

1'ttu1ares 
JOSé FeUclano 
AtUJo Fontana 

Nelson Maculan 
Barros de Carvalho 

AdolphO Franco 
~JOeu Bornhausen 

fSD 

.PTB 

'ODN 

D.p.1. _ 

Suplent. 
Lobâo da SilvelrQ 
Sebastião Archer 

Vivaldo LJ.ma 
Oscar Passos 

Lopes da Costa 
EurIco Rezende 

Aarão Steinbrucb RaUl OtuberU 

Secretária - Maria Selena Bueno Brandão.

Reunião - Qutntas·felras às 16.30 boras. 

LEGlSLAÇÃQ SOCIAL 

PRESIDENTE: Senador ViValdo L1ma (P.T.S,' 
VlCE-PRESWENTE: Senado! Wa1fredo Ourgel (P . .:i,D.) 

TltWRIe.s 

rtU)' Cs.. Deiro 
WaUredo Gurge) 
Atttuo Fontnna 
Eugênio Barros 

Vivaldo Lima 
Antônio Jucó 

P. S. D. 

f'. T. B. 

U. D. N. 

Suplentes 

Leite Neto 
José Guiomarà 
Bfgetredo Pacheco 
Lobão da Silveira 

Edmundo Levy 
Pessoa de Queiroz 

Eurico Rezend~ 
Antônio Carlos 

P. S. B. e 
Aurélio Vianna 

Lopes da Costl 
Zacharias de AssUmpção 

M. T. R. 
AarAo .3telnbrucb 

"\ECRET ARIO: Oláudio I. Ca:nelro Leal 

REUNIOES: 3t·fe1ras ...! às 16,00 horas I 

". 

.... 
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.U4 Sábado $ • DIÁRIO DO CONQRItSSO NACIONAL (Seção 11)' leambro ... 1ffl~ 

< 

MINAS! E:NERGIA 
PRESIDENTE: Senador ,Tosaphat Marinho' (P.B.I." 
YlOE-PllESIDE:N'l'E: Senador JOsé ErmJrI. lP.T.B.l 

Titulares 

Benedieto VaIladarc'l: 
Jetfers(ln de AgUiar 

.José ErmlrlO 
Al'gemix'o de Figueiredo 

.João Agl1ptDO 
Antônio C'U'Ios 

;;>, S. D. 

P. T. B. 

U. D. N. 

B. P. I. 

Suplentes 

Pedro Ludov1CG 
FUinto MUller 

, 
Nelson Maculan 
antOnio Jocã 

José CâIul!clo 
.Afonso Ar\noa 

';osapnat MarInho Júlio Leite 
SECRETARIO: CláucUo I. Carneiro Leal 

POLlGONO [)AS S~CAS 
PRESIDENTE: &naaor Jiuy Carnell'o (P.S.D.) 

VICE·PRESIDENTE: SenadoJ Aurélio Vianna 'P.S.B.), 
Titulares Suplentes 

.Ruy CarneIro 
Sebastião Archer 

P. S. D. 

P. T. ·a. 
8Jgefredo Pacheco 
Leite Neto 

Dlx·.HUlt RoSB.uO 
Argemiro de Figueiredo 

Ontônio JacA 
'José Ermirio 

João Ag.rjplno 
.José Cândido 

Aurélio Vitinna. 

U. D. N. 
Lopes da Costa. 
antOnio Oario, 

p. S. B. e p. R. 
Júlio Lmte 

SEORETARIO: Cláudio 1. Carneiro Leal 
REUNIOES, lia·feiras - às 16,00 horas 

\ 

PROJETOS DO EXECUTIVO 
PRESIDENTE: &nador João Agrlplno tU.D.N.) 

VICm·PRESIDENTE: Senado,' Wilson Gonçalves (P.S.O.' 
Titulares Suplentes 

P. S. D. 
Leiet Neto 1. Walfredo Gurgel 
José Gwomard 2. José Felictano 

$. Rui Cnrneu-o 
p, L. 

Mem de Sá 1, Aloysio de Carvalh~ i 
P. r. B. 

Barros Carvalho L Edmundo Levy 
Bez 'erra Neto 3. Melo Braga 

U. D. N. 
Daniel K.'i:"ieger l. Antônio Carlos 

Z. Adolfo Franco 
B. P. I. 

Lino -de MattoS 1.. A.uréli.o V\anna . 
SECRETARIO: José Soares cÍe Olivelra Filho, eventual. 

REONIOES: sa·feira - às 15,00 horas. 

REDAÇÃO' 
PHESIDENTE: Senador Dt~-Hult Rosado 'P.1'.B.1 

_ VICI~-PRESIDENTE: Senador Antônio Carlos (U .D.N.) 
Titu!!lre5 SuplerJtes' 

Walfredo Qurgel 
Sebastião Archer 

Dix-Huit Rosado 

P. S. D. 

P. T. B. 

U. O. N. 

Lobão da SUveÚ'J' 
José Feliciano 

Edmundo Levy 

AntOnIo Carlos Eurico Rf.:zende 
EPI e S/LEGENDA 

Júlio Leitu Jos~phat Marinho 
. SEORJ!:TARlO: NeUZa J'. VerrulÍmo 
REUNIOES: 4'·~ - .às 16,00 I10ras 

RELAÇOES EXTERIORES 
J't"e61dente - Benedito vaua'datets tt'SD'l 
Vlee·pre&ldent4 - pessoe de Quelr,," ,PTB' 

Titular .. 

15enedlcto ·V'llll'ldares 
l'Ulntc; MUlIe' 
Menez~ Pi.nentel 
JOSé GUlomlU'd 

Pessoa Qe C;!ueLroz 
Vivaldo L1ma 
Oscar PMSOI; 

J'-ntOnJo Carlos 
JOS1l CAndldo 
Ru: r~metra 

1'60 

PTB 

UDN 

I 
2 
a. 
4_ 

I. 
2. 
3. 

1. 
3 , 

B P.l· 

S"plent .. 

Ruy carneiro 
Lellie Netc 
VlctorlnCl tt'telre 
WUSOD QOtl.çaJve,r 

Anr,OnlO \ JucA 
Argemlro tl<! I'lgue!reclo 
Me.lc Braga 

Padre CaIU81l8 
J~Ao ABríp1Do 
Mero 'de Sê ,Pt.) 

Aaruu SteUlbrll'clJ fMTR)" Lino \ de M.attos· i.PTNl. 
SecretdrtO _ Jolc Ba.wsta Ca.fteJon Brnnco. 
~e-.tnre, -~ qUlDraa.. feiraa., .&fS 16 tLoru. 

SAúDE 
PruõSWWTil; $en~SlBetre40 ~checo (;I'. 6.D.' 

VICE-PRESIDIlIfi'E: $ena4or José Oândldo (U.O.N.l 

Tltulores Suplenllla 
P. S. D. 

Slgetredo Paoheco 
pedro Ludovlco 

p. T. B. 

Walfredo Gurgel 
Eugênio BarroI! 

DIS·Hult R"".do antônio Jue' 
1'. S. P • , 

Raul Glubel-tI Miguel Oouto 
U. D. N. 

.ofé CâIulido Lopes da Costa 

SBCRE'I'Ap..IO: Araoy O'RelUy de SoU$a 

ReUnl~es: DO.felra - às 16,00 lior ... 

SEGURANÇA NAC10NAL. 

PRESID~: Sanador Zaearias de AEsuntpç&o ro.D.If.l 

VICE--"RESID.,NTE: Senador oscar Paseos (1'.S.D.). 

~·ituInr .. 

Victorlno ,Fre!re 
José Guiomard 

Oscar Passos 
SlIrestre l'érlcles 

P. '8. D. 

·P. or. B. 

U. D. N. 
Zachm1as de l\SSumpção 
IrlJ1eu Bornhausen • 

B. P. 1 • 
. 'Ra ... l Glubert 

Suplelltes 

RIl.l' Oarnelro 
Attlllo Fontan .. 

José ErlDlrlo 
Dis..;Hui,t Rosado 

Adolfo Franco 
Eurico Re2:ende 

Aurélio Viann. 

SEORETARIO: J\lexandre P!aen<;ler 

REUNlOES: 5',!elra - às 15,00 horas 

SERViÇO PÚBLICO CIVIL. 

PltESIDENTE: Senador Aloysio de Carvalllo (P .L.): 

VIOE'PRESIÍlIi::.'I'rlõ: Senador Leite Neto (P.5.D.1 , 
Titulares Suplentes F 

P. S. D. 

Lelle Neto Victorino Freire 
Slgefredo Fllinto MüIlOl' , 

P. 1'. B. 
Dix-Huit Rosado Mele Braga. 
SUvestre Pêricles Antônio Jucá 

U. D. N. 

Pa.dre Calazaru. Antônio Carlos 
P. L. 

Aloysio de Carvalllo Mero de Sá 
B. P. 1. 

Aarão Stelnbrueh Mlgoel Couto 
SECT nARro: José Nsy' passos Dante.a 

REUNICES, 3'-fe!r~ - às 15,00 nora. 
, 

TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS 

PRESIDENTE: E.nador t,opes da Casto. lU .D.N.) 

VIOE-PR,ESIDEN'IE: senado,.. Bezerra Neto (P.T.a.) 

~Tltulares 

EugênlO Barros 
Wilson Gonçalves 

Bez{rra Neto 

Lopes da costa 

P. S. D. 

P. or . .8. 

U.D •. N. 

P. S. P. 

Suplentes 

Jefferson de 'A.guiar 

José Guiomard 

Melo Braga 

Irineu Bornhausen 

Miguel Oouto Raul Glubertl / 

SECRETARIO: Alexa-ndre Pfàender 

REUNlOES: 4'-feira - às 16,00 llor .. 
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A) Para Revisão do Projeto que 
define e regula a PROTE. 
ÇAO AO DIREITO DO AU .. O) 
TOR 

COMISSõES ESPECIAIS _ até 10 de dezembro de 1963 pe .. ~l 
.ReqUerlmen~ T/9-62. ap:. em 12 di 
zombro.de 1962. .! 

Para ea1udo das causas que O) 
dificultam a PRODUÇAO 
AGRO PECUARIA e suas re
percussões nega tivas nQ eJ(
l!':"!Itção 

Para o estudo da situação - até lO Cle dezembro de 1984 pelt; 
do CENTRO. TlWilllCO DE Requerimento 1 138-63. ap:. em la di, 

.. dezembro de 1963. ' Ii 

Orlada em virtude do ReqUerIlDaDto 
11' '60·62. cio Sr. Senador Wlton 
Campos, aprovado em 20 de Ja.oe>ro 
do 1962. 

Deslillada em 22 d. Dovmbro de 
1962. 

0r1a4a em VU'tuàe do R.equanmen .. 
to Q' ~69·63 do Sr. SenadOt Jose 
Ertt11tlO, a.provado na sessão de ~o ele 
agOsto d. 1963. 

prorrogada até 15 Cle Qezembro de 
1963 em vlrtuQe do Requerimento aO. 
mero 193·62, aprovado em 12 <le de-
zembro de 1962. DeslgDaCla em 22 de agOSto <lo 1963. 

COQlPletad.8 em ,. de ,anelrO de Prorrogada paI 1 ano. em nrtuoe 
1963, com a llealgnoçAg CIOs SaDD"'ea lia Requerimento QO 1 197·63 do s... 
Senaaorea VaaconceJos Torres e nbor Senador S1getredo pa.cneco, 
Edmundo Lev!. aprovado em 15 de Clezembro 1<> 

Prorrogau. &\6 15 de Clezembro de 1963. 
1964 em vlrtuCle do RequanmaDto nú. 
mero 1.198·63. 'do 6r. Senado. Mene
zes Pimentel. aprovado em 15 .te d. 
'7.embro de 1963. 

Membros '5) _ Partldoe 

. Membros t1l - Partidos 
Gilberto Mar1nIlo - PSD. 
Men • ..., PImentel - PSD. 
HertbalClt Vleu-a - UDN. 
MUtoD Oampo,s - UDN. 
Vasconcelos rorres _ PTB. 
EdmunClo LoVl _ PTB. 
Aloysio cle carvalho - PL. 

JOSé FeJ.1Clano _ ·PSD. 
Slget'reao pa,clleco ,VlcePt .) 

t'BD. . 
Jose fi:rm1l10 'Presidente) - p'I'B. 
Lopes C18. OOsts - UUN. 
Aure110 'i/tanna 'Relator) - PSD. 
6eo.reUu1o: AUX1l18.1 LegiSlatlvo 

PL--10 Alexandre MarqUeE de Albu .. 
QuerQut Mello, 

ReuruOe.s: 2'8 e 4~ CelfU às 1+ 
bÓtU 

AERONAU11CA E DA F.SCO. COmpletada em 29 de outftro •. 
LA DE ENClEN:-JARIA DE .1962, 15 de malo Cle 1963 • 23 !It abrijj 
AERONAUTICA, DE S JO- 'le 1963. . 
sa 00'5 CAM POS Membros 116l - PartIdor 

CrlB4a em vtrtude ao Requertmen
kJ ali 168-63 do sI. SenadOJ ~&àre 
Ca1aZ8.n6. aprovado na lSessão de 13 
de novembro de 1963. 

DeSlQ'nada em 13 de novembro de 
1963. . 

PTOrroga.da até 15 de dezemllro de 
1964 em virtude do Requerlmeoflo "n .. 
mero 1.158-63. CIo Sr Senador AntO
D.lo Juca. aprovado em 10 de j.ezem· 
bro de 1963. 

Membros (51 - ParUdos 
Jose FeliClano - PSD. 
Ruy Carneiro - P5D 
Ant---ônlc Jucà - P1'B 
Padre Calazans - ODN. 

fi) Para o estudo das Mensa· 
gens do Poder Executivo re· 
ferentes à REFORMA AO· 
MINISTRATIVA 

Jel1ersoD Cle Agular - PSD. 
Lobão da SUvelra '23 de aJ>rIJ di 

1963' _ 1'60. 
RUy Uarne1l'O - PSD. 
BenedIcto "aUadBre6 - PSD.' 
Wu.sOD aonçaJvea ~ tle ao:U OI 

19631 - PSD, {}, 

Daruel itrleger - UDN. i 
Lop ... <Ia oo.ta (29 Ue outubro de 

19621 _. UDN. ~ 
Mllum campos (Vlce~FTesld;cnt-e); 
Berlbaldo VlelrB - l1l>,N. . 
R-w Pa.LmelfB - ODN. 
Sllvestre i?ertcles l:.i3 Ue &0:13 de 

1963)' I 
, Bezerra Neto 123 de abrO de 1963).J 
- PTB 

AfonSo CelSO - PTB. 
Noguetra aa Qama _ PTB 

Barroo Ca.:'Valho _ PTB, 
AIoys1o de Carvalho tPresldcnto\; 

- PL. 
Mem de Sé. - PL. 
Josaphat Mar1nho - S legenda. 

CrIaQa (.101 tnlclaÍlva da Câmara 
~) Para estudar a situação da E) Para efetuar o levantamen· dos Deputado, aprovada oelo Senado K) Projeto de Emel1da à COI1S-

R ç ' NER L em 1 12 1963 tituição n9 7/61 CASA DA MOEDA to da P ODU "O MI A Membros '18' PartIdos 
Cr1atta em VU'tuae Q.o RequerlI1leD

(() 09 561-63, clQ SI. Senador Jettel'· 
SOD de Arwa.r. aprovado em 11 Qe 
agõsto ele 1963. Destgnada em 211 cle 
agOste de 1963. 

Prorrogaua 0\6 14 Cle março Qe 196< 
e90 dIas 'em Virtude do Requertmen. 
to 01lmero 1.160-63. do Sr. senaaor 
JeffersoD de Aguiar aprovado em 10 
de dezembro de 1003. 

Membros (7) - Partidos 
Jefferson da Agulaq (PreslC:le.:Jte 

PSD 
\\');.'>0(1 GonCaJVe8 - PSD. 

ArLn .. u Vlrg1l10 --.. ?TB. 
EdJ:nunàa L.reVl - PTH. 

Adolpno Franco _ ODN. 

Eurleo Rezende tVlcePreeldelJt.e/ 
UDN. 

Jos!:phar Mar1nho - Sllegenõa. 

SecretàI1o: OflDiaJ Legtslatlvo, 
PL-6. J, B. Castejon Branco. 

DO PAiS e estudar os meios SeDanores, "QUh UISPOt SOIlRE AS M •• T&. 
'b'l' WllS0D QQnçalve.!:o - PSD ' RtAIS OA VO~'l2PE'l'Ii:NVIA PIU\'A .. 

capazes de pOSSI Iltar aLe" Nete _ PSU' f1VA 00 SENAOO. INt.:LUINOO 
sua IndustriaJização SIge~red(. pachee<.: _ P$D. 'AS UI!., l'H,UP«!H A EXU~,EKAC;AO 

. ArgemU"ç de Flguelredc _ P'l'tL OU!!! CHEFES O,I! ltUIS~AO 01 ... 
Crlada em vtrtude a.o ReqUerlmen~ Edmundt LeyJ _ P'l13 PLUMA rI( ~ P~l{J.\lANE~:rl!.. e 

to Q~ 66f>-63, do Sr, Senado:.,.OSé AáOlptlc Franco _ UDN APHO\ AH O ESl AH~LU Il\U~N· 
O ru U HOlUPti\tF.N1U I! O RI::A .. 

Erm1rto, aproV'ado na sessão d,e 1t de Joã,(. Agrlpll1lo - DN, [A;\lENTU DE. REl.At;OEl':l 01 .. 
setembra de 1963. Aureul Vianna - PS~ PI.O;\OlAfll.-Ah VOJU PAíSES ES .. 

Deslgnada em 19 óe setembro de Jooaphal Marffiho - ... em tegenaa rltANGFlROS. . 
Deputados: " , 

1963. Oustavt. capanem.a fPresldenteJ - E.Ie,t,8 ~J1l 4 ele outubI ode 1961 
Prorrogada em virtude do aaQue~ PSD PrOrru<4lHiB 

rlIIlento n~ 1.159·63, do SI. SeQ~01 JHleibaJ Jurema _ PSlJ, . - aLe ltl de aezemoro Oe 19J4 "filo 
Milton Campos. a·provado na sessão Laerte Vu~ 1"8 _ UUl\I ,SubSU:u1dc Requenmenu. JU7-$1 .8pl, em t4 'le 
de 10 de dezembro de 1963. vz ... :nOrl 1f 1961. pelv etlutadl. Arn~Jdl. Noguel:al. 

Jose to'eliClano _ f"Sll. 
Att1l1o Fontana - P~D. 
EugêIl,lo l::5arro~ - PSD.~ 
JOSf. EraurjQ tRelatQr> - eT3. 
Bezerra Nek _ PTB. 
Melo Braga _ PTB 
Lopes da. Cost,s - UDN 

MlltoD UampW! lPresldel~\IÇ;. 
Ul)N. 

JüUo J..,elte IVICe.Pt.' - PRo 

,HerUu Ola:. - UUN. • - 4U 1:1 Qe Qczembro Oe .9'5;' oelO 
H.eQ i. 139-63 apr em lU de Qczcm. 
OI'", Clt- I!Hi:S 

I) 

Doute1 dt AnOraae - PTB. 
Arnl:l.10c Cercell'a _ PSP. 
Juare2 l'avora _ POV, 
H:\Valdc 'PLnt-Q _ M1.'it. 

C{)tJlpH'I'ad~ em l!J ·cie auruo.<.; Ce 
1961 e 24 ::Ie ab:-l.J de Hlô:.! 

Memo.o~ d8} 

Para, no prazo de três (3) Men~zl;!~ p.Ol~mel - p,:sJ.;. 
WU,:,UD liunrbJ\'e!- '2~ Clt i.~nJ de 

meses, proceder ao estudo 1903 _ t"1 e.,ldente - p~u 

C) Para o estudo dos efeitos p~i~e~~~dr~~'::'qu ... ~~;~~ 
da INFLAÇAO E DA POLITI. que'que Mello. 

das proposições que digam I uut)a-v d01 ':3Ullelra - P~lJ 
respeito à particlpacão dos I RUj. Cal'oel/'c \23 de aor ... je 1903), 

. ~ ,- P!::I.:..J 
trabalhadores 1105 lucros GUJQl. MunClltl j" de oJl..i~'J:)rl. de 
das emprêsas.. I',"' - P~IJ 

t;unc(.r .'tczende 12:1 Ot !lor~1 ·:e CA TRIBUTARIA E CA~: 31AL aeunllles; li's relr"" ao. 16 Dor ... 
SOBRE AS EMPR!SAS PRI. 
VAOAS 

&rl8fla em virtude do Requer1men .. 
(,O 0 11 531-63 do Sr Senado! Gouvee. 
V1el:-a. apTOvad.o na sessã.o de 2 de 
agOSt<J de 1963. 

DeslgnaaS em 8 de agOsto de 1963. 

Prorrogaaa em vtrruCle C10 Requen .. 
ment<: aO l.161 de 1963 do SeIlbOl 
senador AUiUo Fontana, aprovajo 
em lO de dezembro de 1963, 

Membrw 15) - partidos 

AttWo Fontana -' Presidente 
~SD. 

F) Para estudar a situação dos 
TRANSPORTES MARiTI-
MOS E FERROVIARIOS 

Crtaaa em V1rtuáe ae Requeri..WezJ~ 
IN O" lb2~63 dt> SI 6enaClOl Ju.::'e 
EnnirlO aprovad(;. oa sessã.c. de l~ IlE 
novembrc de 1963. 

Uesl.!;naaa em 13 de oQvcm.bro GE 
L963. 

Prorrogada até 15 de d.ezembro O'f 
1964, em virtude do R.equerlmeoto 
a't 1 UrJ-63 do Sr senadOl Jt1U" 
Lelte. aprovado e!D 10 de dezemb:c 
de 1962. 

José FéUc1ano _ (Vlce-Pr.) 
PSD. Membr~ (5) - Partidos 

JOSé Erm1r1o _ Relator _ P'l'B. AttU10 li'QDtana - PSD. 
Slgetr~do PaCheCo _ PSD 

AdOJ~hO Fra.nCO - UDN. JOSé Erm1r1o _ PTB. 
Aur~ Vianna _ PSD. Ll'tneu Bornhausen - ODN, 

JUlio LeIte - PR. 
--, Ql1G1aI ~9Cl, SecretariO' AmUar Loe&"lslaUf<> 
~ ~ !\!!IelIo .. ~ '.~lll. AleKIIIl1Ire M. clt A. 1IIIlo. 

MEMBROS 
Senadore.s 

Bezerra Neto - ?l'eS~dente-
Afonso Arinos _ vLce~P!'es!d~r.:;~ 
Jeffer~c 11 ie ll.guiaI - R.el:tor. 
Leite Neto ' 
Nelson MaC'ulan 
Eurlcl Rezenôe 
Aurélio Vianna 
Secret:,\r1:J. A.~~('v O n~~::y de ~:)uw 

1983 UD."' 
uanlf"j t{negeJ -
Ml1{.UO camp:>s 

- Uu~ 

UU;\j 

H<:. <oalOl VIeira - ULJN 
Lupe~ jo üunu - ULJ~ 

::Ihve:<tn Pf':/',Cll:'~ 

vlval<:!, I.lUDfI - ~H 
Am<lur} SJhB '2,. Clt -l.~,l. ':!t 

- P'll::S 
-- -- Vaga lO Sen:J\~ol t' ... '._ rt',,~.rn. 

"""'\:'''.t'~';;;'?Q '~"'~.·~~i1"('~ f "(~, ,',!, :Ü ibnl dt .bdJ, - rl,.d'uJ. _ 
'L'V ..... _ ...... 0 ....... ,;.;./ ... -, D ... J:o ~,_,ji.t-'-j.01 f-' I b 

('AltA O ESTVnO [1;';1· ~,ays:c", ca,va.hc . elo 
PHOJETOS nE E~)~~~ Lm, de M3tAJ1-_'_I""'I':'\ 

OAS .\ CONS1TnnCÁn'L) Projeto de Emenda i, CO" •• 
J) Projeto de Emenda à Cons- titwção nt. 8 61 

tituição n q 4/61 ISO:Ha I .. '\O'='.IL'\I, ,\lI I'O~: i',a) .. 
po~n f\ uu S~;'I. ~1.HJ 1:1 L Ui'.1 t<.: tQUi!.. UISPCi! S'OlHU. VEN('Ii\lEN· 

ros ()O~ MAGIST[{AnOSI' 

Eleita em 2'1 de ,unhe de 1961. 
Prorrogaoa : 

- a.te l!l Cie dezembro de '962 OP'o(' 
Rcquer1mento 809·61 apl. em li dt 
dezembro de JJl81. 

OI~ Ui:-iSÀU IlIPI 0_,1 '\ IU!\ U1!,; 
CAHA rEM Pt<:i;.i\1:\!\t:"\ 1"1<;. 

li:lt!!~fl ~m ~ 'ct€ .lU\!lon :H ... '51. 
Pror,ug<lua 
_ at(> 1;') dE Qpze!nbrr n.. VW .. ","'L(l 

rtf>QU(>--lmelH.v 6üR-si dprl.r.a.a" ~:n ~ .. 
rilll Janeiro de 1961: 
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- atê 1Il de Jallel1'lJ de 1163, pejo Oompletada em ao da março da 

8eQuerlmento 1al-62. aprovadO em 12 1962, 29 de c>utUbro da 1962 • a de João Agrlp1JlO I~ da sbm de 11183 S>, Projeto de Emenda à Cons-
~ O:;~~=to_ -~. tituigão h 9 &/62 CIà dezembro de 1962. abrU de 1003. . 

- até 1. de dezembro de 1D04. bOlo Membros 116) _ Part1doa 
• Requerimento 1.140-63 .aPl'O\'àdo em SlIvestre Ptr!oles 123 âe llbrll de !DISPOI! SOBIIE A ENTREOIl 4.011 

19631 - PTB, MUl\'1Cll'IOS DE 30% liA ARRE. 10 de dezembro de 1963. Jêrlerson de AgUla: _ f'SD, 
COmpletada em ?,o de marQO da Wl!sOn GonçaJvea (23 de sbrll de 

N<>gIle!l'a da Gama _ P'X1l OADAÇAO DOS liSTADOS QUAN. 
Barros Carvalho - PTa, DO EXÇEDER 4.S ·RENDAS MU-

.1962, 29 de outubro de lD62. 23 de 1963) - eso.. 

.abrO de !S63. . &uy UameJro - 1i'SD. 
Aloysio c:. Co.rval!1o - ~L. NlCIPAlSI, 
Aurélio Vianna .23 d. sbm <le 

LobáC da Sllvelra - 1'80. 
Guido Mc>ndln Ull de óutuoro de MembrOS rIS) _ partidOs 1863) - Relator - 1o'Sll, lI:Ielte em 18 d. seteD:tbro d. llW:!, 

Prorrogada: 
Mer;:e2e: Pllnelltel - PSD. 
RUy (JarnCll'c ,2;< de abr!l "" 11153) 

- PreslOcnte _ PSD. 

1963) - PSD 
Mllton c"",pos .., DDN, 
ll<!riba.ldc V1eira - UDN. 
Lopes de' cOsta -DDN. 

Q) Projeto de Er"enqa 1L Cons. _ ate 11> C!a dORIDl>ro do 1D63 pejo 
tituição n9 2/52 RequerlJllento p9 1,147-63 .provado 

LObác da $W,-elra - PSD. 
JeffersoD <la Aguiar (.2$ ele 'ltlrU de 

1963' - PSD. 
Joi\o Aitlpin<: 123 de abril de 1003) 

- IJ!>N. -
Guidc MonálD (29 de outtlbrtl 

1962, _ i?SD. 
de EurICO ·Rezerule '23 de abril de 

1983. - OPN. 
Sll,cstre PérlcJe.s (23 de abr1l de 

de 19f1j) _ P'l.'B .. 
Darue.: Kr:eger _ ODN. 
Eurico l1.ezC1l de 123 de a~r1l 

ll)6~J • UDN . 
Mllton campos - [lU:;, 
Hel'lb • .do I1Ie1ta IVICll-E'tllS!<101lte) 

- UDN. 

Lopes. <ta Costa - OON. 
Vaga do Senador J?uTto fetTCll'8 

(23 de abril da 1962 - Rela tor .,. 

oNJtuaL."'8 aa Gama - P'I'B. 
Barros Oarvo.lro - P'l'B. 
Josaphu1. MarUlho 123 (te 'lol'U de 

19631 __ S. lego ' 
A!oyS1o de carvalho - PL. 
Lino de !datos - f'TN. 

~TB .0) Bezerra Neto (23 de abrU de 1M3) Projeto de Emenda à Cons· 
tituição nq 11/61 - P'l'B ' 

Amaury SUv. 123 de abril de 1963) 
-PTB. 

mvwló LIma _ !'TB. 
A1oys!o de CarvaJho -' PL. 
Llno de Matos - PTN. 

, 
ICRIAI,;AO DE NOVOS 
. MUNIC1P10S) 

Eleita em 28 "e marQO âe Im. 
Prorrogação: 
- "te. ·1" de de~lnbro de 1963 ""lo 

lVl) ProJ'eto de Emenda à. Cons- Req, ·194·62, aprovado em 12 :1e <t<. 
zembr.o de 1962 

tituição n 9 9/61 - ate l~ de de""mbro de 1961. ~.lo 
!IWl!. MOlJllftel\ O "OOllUE OE &';'1 1.143-63, ,~p''llvado em lO de 
DlSCRBI1."lACAO DAS ttENJ)AS} de~~~i~t~~a 19:'- 29 ele outubro Oe 

EleIta em 20 d.e novembro ele 1961. 1952 23 -de abril de 1963 e 22 ne ln .. 

.prorrogada: 

.- até I:> de a.ez.embro de 1962, flCI0 
Requel'uneoto 60~·61 al>!'Ovado em J4 
de tlezenlbre .de ~96l; 

- aLe 11) de J,ê':::embro de 1983 pelo 
aequerinlento 'f82'~2 aprovado em 12 
de de;.embro de ;,962; • 

- a·te: t6 de aez-t:nlor~ de 196<\, ~lo 
Requer!Inento l 141~63 aprovado em 
10 de deZembrc de 1M3 

Memllrm ti6.· - ps,rtldoa 

JeltcrWl1 ae' A~\lJaJ 123 ele abrU 
de 1963, .- PS.1J. 
Me1Jcz~ (-IunentE~ _ P::iD. 
Fllinu. M.uUel - P&D .. 
Guidc L\-1ondiD 129 de' outubro de 

1962' - psn. 
nuy Carnell'(), (23 de abril de 18ti3 

- l'SD 
Dan!eJ Krregel (RelatOr)' - ODN; 
EuriCO ·1{ezende (23 de aor1,J de 

1963J - l.ll)~ 

lho de 1953 . 

l\lembrOG - parUdos 

Jeítcrson de Agul8,t - ·eSD. 
WilsOD G()llçàJves -(23 de abril de 

'uló3)- --' P!:ilJ ~ 
RUj t,}arllelftl - PSD. 
Lotlá.c na ~1Jve1ta .- PSD. 
GUldo MQndiD t29 de vutuhro àe 

H16,!) - 1?SP , 
Mi1WD campos - IJUN. 
Ht!f-1bft..\Q\.. Vieira - UDN, 
t:.ope> da .costa '- ODN. . 
Joào AgrlpÍDo j23 de a,brU ae UJõ3) 

.; UDN . 
t!:urlCO H-ezende (23 de a.bril de 

U:5~, .- UDN . 
Silvestre PérlclC3 . (23 de &blll de 

19/33t - PTa. 
NO'6ueU"~ da G~n - ?Ta. 
garrá~ Carvalho - E'TB. 
Aloysit: dE OarvUJ.h-o - PI... 
MlgU1!1 Coutc _ PSP. 
Catte!,e Pmbell'o (23 de abrll de 

J9S:n - PTN, 

(INS'I'IH)} NOVA DISCltlnllNAçAO 
DE R.~"'DAS EM rAVOU DOS 
MUNlCIPIOS) • 

lI:Ie1ta em 23 de mala C. lt62: 
prort'ogaçào: 

- até 15 de dezen:bro tIe 1263 pelo 
Requertmento 186~62. lS:provaCio em .. 2-
de dezelllorc (te 1962: 

.;.. até ló de dezembro de 1964 ".10 
R.equerlmento 1.145 ... 03 6.;ttO'Vacto em 
la de dezembro de Wô3. 

Completada em 23 de ""ri1 de 
1963. 

Membros _ partldos 

Jelteroon a. AflUIar - eSD. 
Wilson Gunçal... 123 ae wr1l de 

1963) - Pl:;lJ., ~ 
·Ruy CarnelrO _ PStl. 
Lobão aa Si11;elr8. -- PSD. 
Leite I/eto '23 de abrU do 19.3) 

- PSD. 
MlltoD Oampos - DDN. 
Hel1.baldo Vltllra Vice .. Presidente _ 

UDN.· ' 
D.1enezes P1mentsl - f'Sll. 
EUrlOO Rezende <23 c1e abrj t4E' 

19B3) - Reiatol - \Jl>~. 
SHi'esue PotlCre.s f23 -dt abril d.:, 

1963) - J?residente _ PTB. 
Nogue1i'a da. 3ams .... PTB~ 
SlJrro,a CarvaIlUi .... PTB 
AlQYsUl de carvalho - PL. 
Une de MaIOS - PTN, 
João Agripino '23 de abril ãe l~.> 

- IlDN. 
DanleJ Krteger _ UDN. 

R) Projs10 de Emendnà Cons
tituição n9 3/62 

·IAO'1'UI<1ZA o rRUl1JNAL BUFE· 
RIOU €LEJ'j'OltAL 4 (j'lXAn DA .. 

. TAo .. "n" 4 REALI:&AÇAO PO 
PLEBlSt'l'I'O ~R"VISTO NA 
EDi<NDA CONs'tl'l'UCIONAL N' 
4 - ATO 6.DtCIONALJ 

ElOlta .in 10 da JUlho a. 19i1'J. 
Prorogaçao: 
_ aliE'_ tb de dezemero de 1963 [leIO 

Requenmentc. 187 ... 61 &provadC em 12 
d~ Qez-cm()r~ ele 1962. 

_ o.tt J~ de- de-zombro QC 1964 peJo 
MHI;u.D VUOlpO:; - O lJN. 
Hertbalà' Vie1I8 - O L>N'. 
Rw l;-'a!lllelfll -·Ul>N. 

P) Projeto de Emenqa à Cons •. P.eQuerunentc I 148, .proVadO Cln 1lI 
• •• ' - - Q 1/62 I de de<ernDr< de 1963. 

JI..maul'} ::;llVjj _. 23 ele abril de 
tJtUlçao n 1 Completada em 23 de S,b:1l de 

(UURlhA [·ORll!:DAOl'.- u,J!.. CON(.mR-' 1963. 
80· PARA II'VVES'.fiDVRA EM 
CAU(j-O lN!Cl/U. ()~ CARR~ll{tA 
IlPt!UmlçAO Dl! NOltlEAIiÓES 
INTElll!"~~, , . 

196;!! _ tpl'l:i 
.Bafro~ vlln-'u.Jho _ P1'D. 
A.r~enuro d~ l''l.guelredo - fYl'B. 
Be"erra Net.o '23 de abrll de ltW3 _ pTB 

AlOYSIo de Ca.i\'alllO - P'4. 
Lino d.e Matos - I?N. 

.-"\'$J.elt-a em l()- de maia c:re 1962. 
Prorrugada: 

N) P"<tjeto de Emenda 
tituiçno n" , 0/61 

- au ló ele dczcm17fo de 198.2, pelO 
t COIlS-. Req IS5~6:l aprovada em l2 df 10.. 

zemDrG d.e 19G~ 

,A!~~1t t!;1",AU' O.'1~ VO'IAS o.n lM· 
Po-S1.·U~ DE~"TINAllAS AOS I\-lV· 
NI(~jPIOS) 

- &U- lá de dezembro de 1963 pele 
H .... !. -. IM·ljl;$ 'llltovadu em 10- de' de
zejj"l.tm~ ~ ~U63. 

CDmp~[!taQa em 23 C.!.e ebJjJ d.e lC3l. 
. l\lembro~ _ ~artJdos 

EJ.en.a em 'l8 de õezembrc àe ,9&. Jettcrso-n Ilr:. AgUial - PSD •. 
WI!son llODçalves 123 de a,or1l de 

PJ:lJl"U~!JC1a: 19631 _. PSD 

- lltit III ele dezembrc· d.e 1&53 oelo Ru, uarnetro - ps. 
,Req ma-Si: !:lprúvadQ em 12 de d4"- MeneiJes p!menteJ - psn. 
u:mbrc i( 19f)2 M11t.on Call1p~ - UDN. 

MembrOE - Partldos 

Jeflers.UD ::te ~Ul$l - ~S. 
Wtlwb o.onçàÍ~e. '23 de a~r1l ·de 

196:i) - tl"SJ..). 
RUy ";arneirc - PSO. 
LQ.tlat da SHvelJ'a -, PSO. 
Menez~ punentel - pso. 
LeIte Net.o 123 de abru de 19631 

PSD. 
Milton CampOE - Ol>.N. 
Heribaldo va:ira - aoN. 
Joác AgripLD<> t2l de abril de hR:S!) 

_ OUN. 
EUrlce, rl.e~'enàe t23 de aoril ae 

19631 - UDN 
DanIel Krlegêl; - ODN .. 
Silvestre Pér1cle.'i '.2-3 de ·sbt1l da 

19531 - PTB 

Nogueira da Gama - ·PTB 
Bartm Cnrvalhc - PTB. Heril)ajdc VielfO - UDN. 

-, 'lt,í' it 11~ Q(>Z{:!TJlJr{, de 19ü4 Cf'IO M -di S~ I?L 
Req l 14'l·tl~{ apruv:,l.dc em lO It uu- EuriCO R.ezende c23 Cie a1>~l a~! em e . - . 
tubro de 1963. ' .196~1 - UDN. Aa.râ<) Stetn"'uctt _ M'I'I<. 

, 

em 12 de dezembro de ~ . 

- ate I> ao aczemlll'() Cle Ul64 lleIO 
RequerImento 1.147-6 aaprovlldo <!li' 
10 ele dezembro de U~63. 

Completaa em 23 lia abril de lOO3. 
MemllrOll - PlU'tloao 

JeflerSOD ae AgUla, - PSD. 
Ruy Carnero - pSD. 
Lubão lia S)vera - .j,>SJ). 
Wu.ou GoDQalvea 123 de abril ao 

196~, _. l'SD. 

loelt. Neto '23.4.631 - PSD. 
MeD.... PImentel - E'tesl<lente 
M.llWD Cam~ - UDN. 
Eierlbaldo VlelrlÍ - DDN. 
Josaphat Marml!o' - \23.4.53) _ 

Vlo.-Pres'odeote - ODN. 
Danle. ,Ktleger _ 1J1)N. 
Vaga do SerÚlOtPUlto li'errCl!a, . 
Eurlco Rezende .23.4.63) - ODI\. 

'26,4,63) _ P'l'B. 
Nogueira da aama ~ PTB. 
Barros Qa.rvalho _ I?TB. 
Mem de Sa - Pl. 
MIguel Couto (23,4.63). - PSP. 

T) Projeto de Err:enda à Cons
tituição ,,9 6/6Z 

IAUMI!:N'[A I'A"A QUATRO o NIJ. 
MERO DE REPRESENTANTES 
DOS ESTADOS Il DO OISTRITO 
FEDML4.l NO SENADO), 

Eleita em 13,9.62 
Prorrogada: 
- ate lij.12,6S pelO RequerImento 

790-62 aprovado em 12.12 62: 

- até 15. 12 64 Delo' Requerlment,c> 
1.148-63. aprovado em 16.12.63, I 

Cómpletad, em 23.4.63. 

Jefferson ele AgUlar - PSD' 
Ruy Carneiro - PSD 
Lobão da SUvelra - .Relator 

PSD 
WiJsoo Gonçalv.. (23 4.63' 

P5D • 

MeDe... Pimentel _ PSD 

MUtoD campos -ODN· 
Berlb81do Vlelre - UDN 

JOSllph.1 Ma.rtl1ho - (23 463) 
UDN 

DaW-Bl Kr1egCl _ ODN· 

" 

j" 
, ,. 

E:urlco R'''''tI. ,.. l23,4 63) _ VI. 
ce-Pl"€...",ia.ente - ODN 
.:. Vaga dO Senaaor PUlto Ferrelra 
123 4 63) -' Presldente -' PTB 

NOg'\lf1ra d$l Gama .. P'l'B 
aanO! Can'albc _ PTl3 
Mem d. St\ - PL 
Júlio Leito 123 4.63)' _ PEI 

U) 'Projoto de Emenda à Cono
·titufção n9 7/62 

(REVOGA t\ tllrll1.NU& CON8,!'i.TlJ-
1)IONAl N'. 4, QUE INS'I'I'!'UIU o 
Slsri;:AiJI P""LAMEN1·AiI DI! 
GOVll'RNO i! o f1!tl 61 OA CONS
rITUIÇAO FIlDERAL Q.E 111 D3 
SETEMBRO DE 19461. 

Elelt,a ~m ti _12.62. 
Pronog-ada. : 
- até 15.12 63 pe'. !tequerllllento 

791-62. aprovado em 12.12 S3j 
_ a.té tA 12 64 De1C o Reque"t\mento 

1.149-63 aprovada em lO 12 63. 
Completada em 23.4.33. 



Sábado ti 
<-

\ 
Membros _ P'i\ftióos 

7erterson de Aguuu _ PSD 
~lly Carneiro - PSD 
Pedro Ludovlco _ PSD ~ 

Wilson Gonc-aJves \23 4 63) 
iD 

Blmecltto Valladare.s _ PSD 
~enezeli PlmenteJ _ PSU 
IdUton CampOb - UDN 
EierlbSido V.elre _ UUN 

DIARIO 00 CONGRESSO NACIONAL: (Se9ão n)' 
= ~ 

Lett.e Neto - PSD 
Amaury SUva - PTB 
Bezerra Neto - pTB 

,., Vaga do senadoI P1.nto Fer"J"e1.ta 
- E'TB 
•• , vaga (i.o Senador EduardO' Os
talão I V!ce- PresIdente) _ na 

Vaga do Senador Eduardo &-
SDlaJ _ PTB 

Alonso Ar1D.os _ ODN 
Josapnat Marinho _ sem 
RElu.; Gll..l.berti _ PSP 
José Le1t.e - PR 

Legenda 

2-2) Projeto de Emenda 
ConstitUIção n9 7/63 

à' 
! 

Setembro de 1964 3127 

DeSlgnada em '2::' 5 1954. 
JertersOD de Aguiar 4PSO, 
Antônio Balb1no rPSDJ 
Wilson Gonçalves IPSD), 
Ruy Carnejro rPSDJ 
Menezes Plmente1 PSD), 
Edrnundo Le'll IPTB> 
Bezena Neto PTB' 
ArthUl Virgult,' PTB)_ 
OSCRJ Pas,<os PTEI 

B:nrlco Rezende 123 4 631 - UDN 
Dllnlei Krieger _ ODN 

l!:urIco- Re7,ende :.. Prf' 'k ~1te 
Milton oampos - ODN 
Daniel K.rlegeJ - UDN 
Aloysit de Carvalho - PL 
Josapha' Martnho - Relator 

ITRAN~!lt"".HENÇIA (",\ltA A Kh) 
SERVA 00 1\1UXI.AR U"\ Ara,,,! 
QUE Sol. t:ANUIDATAR A l:AIHiU 
EI.E1'J\'{)l 

Afonso Anm.~:- UD:Vl. 
MHtcn campo.!' ,UDN) 
EuriCo Rezende ,UDN\ 
AJOY$Jo de Carvrllh() PL),' 
Josaphat M'~rinh, ·B?!) .. 
[o.uréllc Vl~nnll "BP1' 

'OM Agr1pino 23. 63, - ODN 
!Unaury Sl1VB t 23 t 63 I - I?T a 
~llguetra da Ga.ma _ PTa 
3IUT06 canalha _ ?TI:!, 
Idem de Sá - Pl 
~!Hl~ Gtubert.l - PSP 

I Projeto de Emenda à Cons-
tituiçiio n~ 1/63 

RAMALHO IUI ~1UL1U:RES E &fÉ' 
NORE8 E -rRABAL!lO Eld IN: 
DUS1RIAS INSALUBRES,. 

)~.slgnaaa. em .iI3 1.63 
~I'orruga.aa ate 10 1:1 e.. oeJ,o Ro~ 
~rtmentc I l&o-os aprovD40 em. 10 
de.ombro de 1963 

MelllbrOl _ Panldoa <, 
'etrenOfl d~ AgUlAl - p.s.o 
IOy Carneiro' - PSD 
..obt.Q aa StJvelra PSD 
'W'U~D (JfJnçalve" _ Reia 'Qf 
D 
!eneze.s Punentel _ PSD 
"Ite Neto - P6D 
lID&'lry SUva _ .P'l'B 
I!zerr" Neto - Vlcea Preatdente 
B 

Vaga do Senadm PlntG Ferrelra 
P.TB . 

Uvestre i'értelea - PTB 
sgeÍIll..ro de Fla:uell'ec1o - .P1'B 
~lftco Rezende (23. 63) _ lTDN 
!lItoD campo. - ODN 
I,a.mel ECrieger _ ODN 
osaphat Marinho - Sem [,ege""" 
lOY'", 4e C ...... lho - Pl 

Projeto de Emenaa a \ions_ 
tituição n9 2/63 

DIR1<ITO DB PROPRIEDADEI 

eslgDaou~ t4l 23 t.63 
rorrogaoa: 

ate 16 12.64 pelO Requerimento 
~1 ~6a a.provado em 1D 12 63. 

Memoroe _ P&rUOoZ 
fier-son ele AgUlBl _ peD 

\1Y <"'arneir() - Presidente . PSD 
,bâ< d. SU.elr. - PSD 

Sem U!};enca 

Y) Proje1o de Emendo 
tituição n9 4/63 

à Cons. 

ICONCEI>E IMUNIDADKS AOS 
VEI! EADORESI 

DeSlgn.o. em ~_O 6S 
Prorrcga<la .~ 1& In!. POlo ao. 

quer1men~ Dtunero L, 1$3 ... 63, aprova .. 
do em 10 12 63 

Membros - PartlOoo 

JOft"""" de Aguiar - 1'81) 
Ruy Carnelro - pSD 
Lobão 4~ SU •• lr" - PSU 
WUOOD OonçaJvf$ - P8D 
Meneze.! Plment,.el - PSD 
Le1to No", - PSD 
Aml\lll'J eu V8 - PTB 
Uf>2'erra Neto - PTB 

, .' Vaga do SenadOt Ptn10 ,rwn-.J& 

- E'TB 
$11 vestre P~r1cles - PTB 
Adalberto. Sena _ PTB Eu""" Rezende 123 4 63'- OD!! 
MUto. Campos - ODN 
AloYSk! de carvalho - PL 
JORaphaf Martnho - Sem Legenda 
JOão AgripIno _ ODN 

Z) Projeto de Emenda à Cons-
tituição nQ

_ 5/63 

(DISPO!!. SOURh O I.MI'v,:,....\I ..,R 
VENDAS B CONSIGNACOE8 

Destgnaaa em 81, D 63 
Prorrogada a.~ 15 12 64 pelCl Re .. 

Quertmentc n1lmerO L.154~63. "pro· 
vaão em 10 12 63 

Membro.s _ Pattldoa 

Jetterson :k .\gUIar - PSD 
RUy Carnelr~ _ PSD 
L.obât :1a Sllvetr8 - PSO 
Wilson OonçaJve.s _ PSD 
MeDez~ PImentel - PSD 
!>OIto No", - PSD 
Amaury 8Uv st - PTB 
Bezerra Neto - PTB 

ueslgnHaa em 2.10 63 
ProrrogaOa IHé ló 1:.1 64 peJ() Re· 

querunenLc oumero 1 1M-63 ",prova' 
doemtoU63 

M eml:)rÇl _ pi.rtlà06' 

JeCter&JI! àe AgUl31 - PSJ; 
Ruy CEll'nelJ'c _ f'SD 
Wtlsun GunçaiVet - PSO 
Joae fi·eUOJ.an~ _ P:SO 
Waltr_ OurSeJ - PSD 
ArtemU'~ dt Figueltedo - PTb 
Bezerra· Ne:o - P'fS 
St:ve5trf Pérl/lJe.t _ P'I'B 
Edm lllldC' 1 . ..t.Vl _. ?Tl3 
Eur1CO Rez.ende _ UDN 

. MUro, CampO!> _ .UUN 
AlorS!(' d.e Ca.n-alno _ PL 

I AfODMI ..\rmos - UON 
JO&aPIl6f Mar1nbc _ Sem L.ea'cnda 
JOHo Le~ te - PR 

I _ 
Z-3) Projeto de Emenda 11 

.ConstituiÇão· n9 8/63 
IAU1'ONO~UIl DOS MUNJI;rPIOS. 

eslgnU<La em 12 10 63 
Pri)rrogaa.a ate 1& l~ 64 gele Re

queriment(l nllmero 1 l51·6a. a.Jj:on· 
do em 10 l:d ti3 

MemlJrO$ _ Pa.rUdoe 

JeUer,son ele AgUl&l - PSD 
RUl carneLrc _ PSD 
J03' P'ellCleDC .. PSU 
Wilson OonçaJv~, _ PSD 
Bezerra Nef4 - ·?TB 
EdmUIJQl LreVl - P1"B 
A.:genurl. putueu-eao - PTB 
Mel, Hraga - PTB 
EurlC(. Rezende '23 t 63* - UDN 
Al9ySlc de Carvalho _ ODr-. 
Atons( Artno~ _ ODN 
Josaphs I Marlnhç - Relator 

Sem t"egenaa 
AuréUo Vianna _ PTB 
Júlio Le! t. - PR 

Aarão Stc1nbl'urh IBPll 

DE 

ORIAIJAS DE -'\t:OltUO CO:'!, O 
AR1 ~3 I>~ CONS'n'J"l)lçA(, B 
O "'R'l 149 4.1.fNEA 8 DO RE
GIMEN1'O [NTI<:RNO 

,,) Para apurar 8 aquIsIção, 
pelo Oovêrno Fede, ai dos 
acêrvDS de concesSlonár'as 
de serviços públicos • a 
importação de ehapas as 
aço para a Cia Siderúr· 
glca NaCIonal 

CraOa "ela Re.'ioJlu:!lc Dumere Jl, 
de UW;; aSS1haaa pe1(.j ·Sehhol Ne.w.Q 
Maeula[l e maiS 1t1 Senhorel- St'na ... 
àl)re~ anresentA:toa em 30 de nl:';j, aa 
1003 . 

Des1gna.o! em 31 de maIO óe 1963 
- f?razc - 120 dlu. até ~8 o.~ $e .. 
temor(i de J963· 

E'rorrog!ioa 
- Por mau 120 dtas. em vlr~ud. 

<:tu aprovação d.;.: R,eqlJerlm~nT( 00 ... 
mer" 656·63 do 8enhor Sf,>Da(JOI JuBO 
Agriptbl.l OS' o;es~ãr de 18 de .. e em ... 
bro dE' 1963 '2:1 noras I 

- 00' ala1$: um lin(., em "lft'lOl da 
aprovacãe do ReQuerunento on:llf'ro 
1 173·63 do S~nhol H€'nadol l..f'lIe 
Neto. na ses,são d€ '2 de dezemtJ~o 
de 1963 

Mem!)r(» - Partl~ 

Jefterso·n <Se !\sn,llar - PSD 
Lf"!U> Ne!t IPft'sldente, - PSD 
N~U;()..., Ma('u;an - ?Ta 
Joâr '-'!lrlp!nc Re;a.!.()r, _ uUN' 
JOS3lihaT Martnhc - se·m Legen(Ül 

Z-4) Projeto de' Emenda 
Constituição n9 1/64 

à 2<;1) Para anura, fatos aponta ... 
dos da tribuna do Senado 

illiOD Gonçalves - PSD 
enez~ P1mentel - PSD 
~rlbaJdc Vieira _ Vlce~PreaIQeD ... 
. PSD 

...... Vaga do Senador HUmberto 
Neder - PTB :l6S1gnade em 26.2.1D64 

Je1tersoD de AgUiru f,pSD) ~ 
Ruy C4rnelft tPSD-

e outros. relacionados com 
irregularidades ~raves e 
corrupção no Departamen-
to de Correios e Telégrafos 

na.u!"} Sl1VB - PTB 
~zeITa Neto - PTB 
. Vaga de SenadoI E':Dto "ar .. 
I _ ?TB 
ivestre Perlclea _ PTB 
tw I/lrglllo - PTN 
lrlel Rezende 123 4 6::H - UDN 
Jtol\ Campos - Relator _ ODN 
fw AgnpIno - ODN 
saphat Marinho - Sem Legenda 
Oy.!1o de Carvalho .... PI:-

Projeto de· Emenda à Cons
tituição n9 3/63 
i .. O .... SORRI!. A ADMINISTRJ\
,o 1>0 DISTRITO FEI>ERAL E 
'T&R\A DA COMPETllNClA 
:/VâTIVA DO SENADO/. ;; 

slgnac a em ~ Q '63 
)rrogada ate 15 12 64 pelo ae.:. 
mente 1 15~Hj3, aprovado em 10 
ezembn de 1963. 

MemlJrO$ _ Partidos 
terSOD de A.!rU1ar - PSD 
V CarnelrCl - PSD 
,A,o da SUvetra - PSD 
SOD OonçaJve" PSD 
tleze.s Pimentel - P5D 

Argem1Tv (Je Flgu&lJ'edo 
EUr1cc Rezende - OON 
MUtoD Camoos _ ODN 
Danlel Krlegel _ ao~ 

Aloystc de Carvalho - PL 
Josaphat Mar1nho - Se mLegenda 

Z·1) Projeto de Emenda 
tituição nO 6/63 

IINELIlUIBILJDADEI 

Designada em a 10.63 

à 

Prorrogado até 15 12 64 Delo Re
queriment<.. número 1.156-63, aprova
do em 10 12 63 -

Membros _ Pa.rtidos 

Jefferson Clt AgUlal - PSI) 
Ru) CarneJrc - PSD 
Wll.son GonçaJV~ _ flSD 
José Fel101ant - PSD 
Waured~ Gurgel - PSD 
Argemirc dt V1guelredo - PTB 
Bezerra N etc \- PTB 
Silvestre PérlcleE _ PTB 
Edmundo GeV1 - PTB 
EUrlcc RetendE' - UDN 
M1Jton Campo.<: _ UDN 
AlOVSjo de carvalho - UDN 

1.obâc :i.t. $i1velTa 1PSD) 
WtLEon tlon('Cl"e~ PSO): 
J~f PeJir:la·nc PSDi 
8~zérn, .'1t:'LL PTg, 
ArthIU \T!rr,illc P'I'B). 
4.ntôn.· Jud 1PTB). 
OseÃI Passoo I PTB, 
AntônIo Carlo.' UDN) 
Alov~1c 1f Carvalho 'PLJ. 
Eurir" o""7pndp IUDN) 
Milton CamD~ fUDNl 
·JosaPhl1t M.arlnho JBPI' 
Jt'illo LeIte· 'BPll 

Aurélk V'lar.na rEPI). 

Z-5) Projeto de Emenda 
Constituição n9 2164 

à 

IDê. nova I'edaçnó à aUnea a do 
art. 101 e aJ item [X elo &rt ·J24 da 
COnstlhllçâc. Federa.l a fim de esta
belecer que '*'Jam orocesl1ad06 e 'uJa 
'!ado!; nos erlmeE- comuns: 

- OS membros do Cont!;reMo Na
cIonal. cela -Supremo TrIbunal Fe~ 
deral' 

- Os membroo d'l!; As~mbll'las Le
e:Lslatlvas. oelÇ)S Tl'ibun~i~ de Justlca). 

Crla.da. aela ResOIUc!10 n1lmer( 32 
ele 1963 ass1nad" Delo senhol ,Jet~ 
terson de AgUIar e mau 33 Sennore.! 
Sena.dore.!' Bnre.<;t>ntada Da sessàtl de, 
30 dE' outubro de J9ô:n. 

, Prazo _ a t~ o fim da sessão legts-
llatlvs !$e '1963 . 

ProrrogacA,c por 90 dIas laté lD !!e 
_marçO de 1964\ em VIrtude dD ne .. 

I 
Querlmentr númer" I 163-6:i ir :5e· 
nhOl Senador WlIson GonçIHv€,.s 
aprovado os sessaC. de 10 de dezem~ 
bro de 1963 r21 301 

Oeslg-naçãc em 6 de dezemlJrQ de 
,1963 

Membros ,n, - Partldo.'; 
Jefferson de A~'Jlar - PSD 
LeIte Neto _ PSD 
AC-l1k Fonr.ana - PSD 
WtlsOD G<>ncalves - presldente 

PSD 
A.rtUt Virgtl10 - PTB 
Bezerra Neto 8 11 63 - Vlce·Pre ... 

~:dente - P'113 
Metk Braga. _ P'TS 
Jol\c Agr:plr.o - (]DN 
Oaclel Krlt>ger _ UDN 
EUrtco R.ezende 123 1\ 63. _ UDN 
Aurélk VIanna _ PSB 
Secrptàno A'lx1JlaJ l,p~1'ila.UVO. 

Pt.-9. J Ney pusO$ Danta&. 
Lobão <I. SU.elr. _ PSl) 

/ 

-,a 

... 
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ANO XIX - N.' 165 CAPITAL FEDERAL QUARTA-FEIRA. 9 DE SETEMBRO DE 1964 

• 

CONGRESSO- NACIONAL 
=t = 

PRESIDtNCIA 

G F.aco saber qu: o congresso l'IC1,l,aonal ap.rov<'u, nos têrmos do.. art. 66. 
D" 1, da. Constituiçâo .Federal e eu, Camillo Nogueira da. Gama. Vlce-Presi-' 
4ente, do Senado Feder~~ no emrclcio c!a Presidência prcmulgo o seguinte 

- " 54, DE 1964 _ 

Art. 19 Sao aprovadas as segumtes convenções concluídas em Genebra. 
a 7 de Junho de 1930; e os respectivos protocolos; 

- Convençao para a adoção de uma lei uruforme sObre letras de câmbio 
• notas promIssórias; 

_ Convençâo de::.tinat::s; a regular certos conflltos de lei em matéria de 
letras de câmbio e notas promissórias;. ' 

_ Convenção relativa ao impOSto ae lêlo etn matéria de letras de câm
bio e notas promiSsór1a.s; 

São igualmente aprovadas as seg uintes Convenções concluídas em Ge
nebra. a 19 de março de 1931. e os respectivos Protocolos: 

_ Convenção para ·a adoção de uma le[ uniforme ,em ma.tér~a de cheque~ 
_ Convenção destinada a regular certos conflItos,.de leI em matérla 

de chequci;. 
_ Convenção relativa ao impõsto de sêlo em matêral de cheques; 
Art, 2~ tste c.ecreto legislativo entrará em vigor na data de sua pu

b1icaç~o. revogadas 88 dispoSIções em contrArIO, 

Senado Federal, em a de setembro de 1964, 
2~AMILLO NOGUEIRA DA uAl'4A 

Vice-PreSidente do Senado Federaf 
na exercício ,da Presidênc:a . 

I Faço saber que o Congresso -N-a-C-lO-n-'-J-aprovou. no~ têl'mos do art, 77. 
, 19, da Constituição Federal e eu. Camilló Nogueira da Gama. Vie.~Ptesl.
dente do Senac.'O Federal, no exercicio da Presidência promulgo o !~gllinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' 55 DE -1964 • 

((. 
de 

Art, 1~ E' mantIdo o a.to. do Tribunal de Contas da Ulllão denegatório 
c.e registro ao contrato celebrado em 1 de a.bril de 1953, relatlvamente à 
COnst1tlllÇão de aforamento de um lote de terrena acrescldo de marinha., 
beneflciado tom a salina "São Francísco nl~D" no MunicípIo de MactJ.u. 
tendo corno outorgante a. União Federal e como outorgado e foreiro, Luiz 
XavIer dn Costa, 

Art, 2~ Itste G:ecreto leglSJatlvo· entrarA em vigor na data de sua pu
blica.ção revogadns as dispOsições em contrttrlo. 

-
Senado Federal, em 8 de setembro de 1964', 

CII..M:ILLO NOGUEIRA DA GA.MA 
V·ice-presIdente do senado 1'eder;ll 

nQ exercíclo dà PresidêncIa 

tI'aço !!abeI' que O' Congresso Nacional aprovou, nos têrrnos do art. 77, 
, 111. da COllstituicão Federal e eu, Cattllllo Nogueira da Gama. Vice-PreSl. 
lente do Senal:!::: l'~edet'al, no exercíCiO da Presidência promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' 56, DE 1964 

n 
&$. l' I!l' m&ntt<1o o ato do TrIbunal de conta.g d. di1Iegatóri.'l> 

1& registro ao contrato de emurést1mo. com reClÍrSJOs nrovenientes da COlo-

·cãçãO de "Letras do Tesouro", no montante de Cr$ 1.000,000.000;00 'um 
bilhão de cruzeiros,. celeol'ado a 19 ce julho de 1963, entre a União F~· 
deral e o Govêrno do Estado do CearA. 

Art. 29 '"te Gecreto legislatlVQ entrará em vlgor na data de sua pu .. 
blicação, revogadas" as disposições em contrár1o. 

sena<1Q Federal, em a 'ãe- setembro de 1964,. 

CAMILLO NOGDl!;lM DA UAMA I 
Vice-PreSIdente do Senado Federal _ 

no exercício da Presidência. ---
Faço saber que o Congresso Naclonal aprovcu, nos .têrmo5 do art. 66. 

n~ I da COnstituição Federal e eu, CamilLo Nogueira da Gama, Vlce-PreSl .. 
dente do Senado Federal, no exerc1cÍo ·ca presidência promulgo o segmnte 

,blica 
~e~ 

DECRETO LEGISLATIVO N' 57, DE 1964 

Art. 1" E' aprovaao o AcórQO entre Os Estados Un:<1Os. do Bras!! e a 
República. Federal da Alemarlha, sÕbre privileglOS aduane.iros de conSUlados 
c.e carreira e seus tunclonarios. 8S»inadú em B<mn"a 30 de novembrO de 1963. 

Art. 29 &te c!ecreco tegisI.ativo entra.ra em VIgOr na data de sua pu .. 
bllcação, revogadas as dISposições em contrarIo. 

senado FederaÍ, em 3 de setembro Cl.e 1964. 

, CMIlL~ º NRGl!EIRA DA GAMA :J 
.. Vice-PresIdente da Senado Federal . 

no exerclcio da Presidência 

Co,!!.,!ocação de sessão conjunta para apt'eclaçã.o de veto Presidenc!:u 

O Pres!dente do ~c!lad<;) lt'eâera1, nos tçrmos do art, 70, f ;JQ, aa ·COns
e do artigo 1" [lo ,V do R~glmento Comwn 1!{.·nVDca as duas Casas 

Co,,,ª~e:;so Nacloua.\ para, em se.:)sõe~ conjuntas a reallzarem-se aOf; d\as 
'!l.~~~IO,,~\-J~~si.e~te~rnbru em ·curso ..s:n no~ to 30 mmulos~ -i' do Preslf;1enctal 

Senado Federal, em 2t de agosto de 1964. 

o Presidente do Senadc !federal, nos termos do art 10 § 30 da Cons
tituição e do art, 10 nO [V' do Reglmento COmum couvuca as jUa~.Cd:-<lS 
do Congressc. NaCl.onaJ para, em -sessào COn.Tunt8 a· reaUzar-se no Qw m 
."te 'ietembro do anl em curso ~ :n,~e tlQra...~, .Oü P!entlflu da Câ,ma!a Jr..g 
D.eputados conbecerem dos vetos oreSldenctals· 

1964.· 

Senador CAMILLQ NooUElS.A DA GAJ4A 
vice-PreSIdente nó exercibió 

da Presidência 



3.20 ,Quarta·f"'r", 9 ftl,l.mo 00 CONORE8&O W.ClONl.l (""o'II-L .ktembro d," 19064 ' 
~"~. ,.,=~-"".,,""------

o Pn;s:d".rt-e .:1'0 Scna~I., F~df-raL nos t-ôrmos do art, 70, , 3a, da constl.:,' 
l',~,çãu t do ,~rL, 19 n" IV, Uu l{q~.mr:niAJ CúIUUlU, C"::tt,'OCíl a.. .. dU,lUi cusa de 
Cung;ressJ N:'!"Ut' .. 11 para em Sf'':-fãl· ,CQnlunt.n K fea!;zar se no dIa 1(1 de (lU-
1i:!~:'U U:J >\uo (n' 1.'lIrso &':i n.30 l}ÓH1S, no P.lenàric da Clinl9.ro. óo~ Oel'U
t:!dG$, conhE:'(~erCll' t1(J~ segllln~eF yeto.<:. presl.denc!~u; (purclai,sl; 

- ai, f',l Jetc de Lei .1(' .; dp 19,54 I C· N .'1 tiE' modifica a Itfil:Ui-çk 
d;).~ n~i'.i~,'.i~ a" .{jn.<,lJmO e no s '0 l' (}u~ra.s pro11Jdenc:as~ e 

-~ . ~Q...rrd(l:l dI' Lei n~ 4:.Ü67.B·64 na Câm:-'!r.!) ~ O'; as, de 1004, no Se. 
_r",~{joj,_g'j;: v;'~r& a Lt:! n'l 4 t:n--dr 3 de s!'tcth6ro (Ie 191::2. e aacrrrtriJ.,~o:; 
~~~~~ 

E "'l,:Q(' H'f t'j ll. c:tl 2 de :;,eambro de 1984. I 
Sen,:ul(lr C!tv.rrro NOGU-SIRJI ~A OJ.1U 

V;ce_Prr.· (ietll e. 00 exerctClo 
da Pl'esldênm!\ 

o 

SENADO FEDERÀL 
~',SES~.\O LE(;ISLATIV.-\ OIWíNAIUÁ 

DA 'í' I.E(;ISLAIllRL 

IiJ.âJ2à.149' SESSÃO. EM 8 
, Ui.: ;;EftMBRO DE 1964 

Ob.Sceuas, a:::s.inado em pa:-i.'!, 1\." doe 
lna~.) de 1910; e C<,'llcluindo em LRke 
SUCCe.5, i~tw Y-:)rk. a 4 (\.C. maio de 

~~~~~i,~2":'l, b.te Decret.o Legi.3Jath'o (-nem \"igor na data de .sua pu-
revo.gada.! as dl~1ç6el! em 

A.~ 14 hol'Z.s I~ 30il l'n:..nu:cs '""""";:..I 

EXP'lEDIENT~ 
O\!PARTAMDlTOOE IMPRENSA NACIONAL 

DJA~YCR ·OK.ftAL 

ALBERTO, DE BRITO PEREIRA 

!IJ.IoIC". DO .RAVIÇ"Q ou:- ","UIU.'CAoç:ÔS& e~."E DA sa.çAo CUI 'UtDAÇJ,.O 

MVRILO FERREIRA ALVES FLORIANO GUIMARÃES 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

Iropre .. U'D Nt.·ofleiflaf; do Ccpar1am€1n10 'e imprE.O&6 N8~!Onlll 

BRASiL" 

AsaINATUR1~S' 

I\IIUIlTtÇ6ES 15 PA'!,TICULARES J'UNCIOIUIIIOS 

Capital e inte.rior 

B.m'~Y"e •• '" • '" •• " '" 4o .. ' Cr$ 
A.no ...... ~ .:._ .... '". _.".. Cr$ 

2z.terlor 

Capltnl • Inloriõr 

~O,OO Semestre .~" ......... '" Cr$ 

96,00 Ano ..... " •••••••••• ". Cf' 
Exterior 

8!!,QO , 
705.QO 

AliO ~," .. '" ..... '" .. '" '" Cr$ U$,OO Ano Cr$ 108,oa 

S~ p.re~cnt~s O,j &r~. '::;'~;:.a{l'iJot~: O!í~ios n"l. ''2.203"C 2~218.- de"3-e 4. 
mês em caI~O, do Sr. Primeiro Se· _ Excetaa .. ht9 81 para o exterior, que serio aempré anUal!!. 81 

J~t..';,!lJato Sena. cr'::-tá.rio d~ CD.m~:,a. doo Deputados. 1 
,M:u'"in.s JnmQT. • C~~~~~~;~~~~,:.,à revisão do Sena,p.o~ 8:.sinatura.s poder~e .. 'o tom.ar, em qua quer éPOC81 por seia tn6&CS 
!'lJ.rO CaJ.'lleiro ri, as ~~6Uintes. pl"Ot!O- ou um anO. ",' 
UJ..!,:Q da Süve~ra - ..... A fim de possibilitar' .. remessa de 17a.1ore8 'l!.(ompanhados de 
M.nt:ze.s P.i,zn-:nteJ 
l..ul'tez Pereira •• cIarecimentoB quanto, ~ sua a:pJicaçio; BolicitamoB dâ8lD _preferência 

. V.falf1'€to Gu:gel p 't dI' d ... re~e&sa por meio d. chequ& ou vale postal, emitid8s .- .favor do 
Gonç"lve de Ab,'our. rOle o e, .el a Gamara, r",o.feiro do Departamento d.tmprensa Nacional. 
.'ão Agripino nO! 155. de I lJõ4 'I' 
,Ermil'~o d€ Mor2.C! ' - Os 06UP ementas .$ edições dos órg§.oB oficiais ler"!;) fornecldoB 
~ilv",.,re Pérl'cJe~ (:Sei .,2S6:A il' 1951, ,NA CA$A.. -lO, assinantes sàment'G mediante 8OlicltsQão. 

• D, E OItlO};M). 
H31'ibaldo Vieira - O d ~ d" Cr' 

l
~~I~lil~~!~~hj - custo o n.moro atra.o O .er. acrescido de $ 0,10 I, pot' 

JOsé Leite 
Jo.:.-aphat Mru'j-!lho l2 "':Oicto decorrido. cobrar..es-lio mais Cri 0,50., 
.A urélio Vianna ' ~ ~ 
Ncguelrn da 0an'!.a. ' , 
A:m4ndo StOTll ciduâ apenas.-o'jmpôsto 'único do ar~ I c) tôdSls as pessoas fisicas ou ju;" 
llezerra Neto 15, número ru, e pará.grafo 2~ ridic.as, priva.de.s ou públicas - lu ... 
HeIlftw Silva. Constituição. cobra.do pela. União, clusive os monopólios estatais· con .. 
nlljóo Mondin na forma desta lei. I trolados pe~a. União. pelos Estados oU 
" . . . ' ~ pelos Municípios - que se dedic,arem 

u&.l1!el Kl'legel' - 21. ,.,Parágrafo UnlCO,_ Com exceçao dos às ativida.des enumeradas no art, 11 º SR, PltESIDENn;: , "'izado a abrir. l.'Il'postcs ~e renda •. ~êlo e taxas i'e- - excetuadM 805 de faJEcll<'ãc de me .. 
I ... ~H.meratórl'?S de s~rviço prestado pe .. ) t~s nobres e as tle garimpa.gem de 

(NiJg,ueira ela Gama) . Agricultura, o .lQ ~oder ,PUblico dIretamente &O ~n .. pedras preciosas e slmeprecio;aJ'. 
A: li.s.í;a. d,e presença acusa (} ú_ompa .. !l.038:400,0J (um cessionárIo de que trat~te artJgo" ;:, , 

~c:mento de· 21 Sr.s: Sen.d·:),rcs, Ha.. to mIl e quatrocentos crÍlZelr"".1 o impásto único exclui a incidência d) OS que, adquirirem a. faiscado ... 
vendo número legal. declaro a.b-erta pag.n...·l1enr.o. n JOSé Vasco de qualquer Qutro tr:buto federal, cs.. res e gar1mpeirQs o proouto de sua. 
8' se3Sâo. indenizo.ção que lhe é devida, tadual OU municipnl que recaia SÔ~ f.tivida" mineradora; 

Va.i ser lidA , ata. têrmos do art. 89 do Decreto-lei bre o~,. depósitos minerais, ja.zidas ou c' -c-s que beneficiarem. por conts. 
O Sr. 20 Secretã.río prOOOde i lü .. mero 593, de 26 de novembro de minas, sôbre -o produto em est.ado' -~. f>"~"''>dP1'e~ Dl' garimpeir:)s, (} pm .. 

tUrll d3 ata da sessão &nter.!or Que é benfeitorias que' realizou dela extraldo ou sõbre as ope- duto da ativi.dade dêstes, que "\~nda 
Ci.pro"ada sem debates. • , . que adquiriu na Fa.z~nda. Na.. comercirus realizadas com me t .Úl." G:lja:n pago o tribut'O devit,J{]' 

de Santa Cruz, e em cuja pos .. [p:Ó<\Ul<) in· natura ou beneficiado por 1 Parágrafo único. São solldària ... 
,O Sr. emit.lu o Min~stério da A-gricu! .. qualquer processo TJ,al'a eli!llinação de ,me~te responsáveis com o oontri .. 

de conformidade eDro as d1spo~ impurezas, concentração, uniformiza .. I tmmtc:· " 
do rete-r:-do Decreto-lei. ção, separação, cIass!fica:ção brique .. 1 • a) os adqu:rentes c transportado .. 

Art, 29 Esta: lei entrará em ~.gor mgem OU ,aglomeração.' I'!'€s des minerais recebidos sem qui .. 
na data. de sua ,publicação, revoga~ f" 'tação do tributo pelo minerac.or ou, 
das as dl.<;posições' em contrârio, 29 c;ons:~tut fa.~o ge:ador do I titular de pesqu~.sa. ou lavra; 

A. Go-mi-"são de Financas, .:oobre ~:~er~:s a saf- ,o)? con:sumíc!o! ou, tra:l~formadol" 
do re_'J? ... ct.l o dep6s~- dos' mmeru:s na area deflmds lleSie 

~s::nm ent.endtda. ,a I artigo, se não fõr o próprio minera .. 
C"!1St.an'te .de lIcença. de auton .. dor oU titula,r da pesqul~a ou 1al'Ta, 

tQlll:!~~;')&!J~~~!!!=ª--1 zação pe-sqmsa o~ lavra o~, Q1l8,n"j Art. 49 O impôSto ún:co Sôbre, pro .. 
do se _tratar ,d~ rnmeral obtido ,IH}l.' dutcs minerais será calCl,lIndo sõbre 
fa!scaçao, garlmpage~ ou tra~a. hos Os valores tmitáriOS o.:>nstanl;es de 
as-5emelha-d9"'" a" pr:~eir.a. nqUls:ção pauta semesttalmente fixada pt~l.a Dl .. 
aos resp~ctwos 'Prod~,ores. Iretot':a das Rendas internes do !vIi ... 

Patágrefo único. Quando o pl'odu~ nistêrio da ~zenda, ouvido o ~Dep.ar .. 
to mineral fór consumido ou trans_ tamento NaCIOnal da produça,o Mi .... · 
fQrmad{) dentro da área do .depósit,o n~ral do M:nistério das M:IUls E: En~r .... 
da ' ou mina. considerar .. se .. á Igra , 
o~Drrid()-;;o fato gerador antes 'de rM.. § 19 A pau.ta com o. "alor de ca .... 

eS-"as op-eraçõet. ' da pr.oduto m:neral sera baixada nos 
_ ,,-, meEes de junho e dezembro de cada 

.39 Sao c<mtr,lbumtes do 1m .. -ano, para vigorar no semestre ini ... 
unlco sóbre m:nerais: clado no mês subseqüente: 

,a) - o minera.dor, ou titular de li: §,,29 Qu.ando a pauta não ~[ôr pu .. 
, d .. blicada nos mes"ês a que se refere O 

cenclam.mto, no caso e pesqUlsa ou narág:rafo ant€cedente, contll.'lunrá em· 
la:vrn de ja,üda. mina ou outros de- 1" ~ 
lpósitos minerais; vigor a. anter:or até a pubEcR.ção da 

el<JIlOl'M,;1 nova. . 
b) o pl:'ime:'ro comprador, qua.ndo 

~~:~~:~10 mineral tôr -obtido por fa.i1;çação, 
. QS ~im~a-gem 'ou trabalh-Q6 aa<>etr\plha_ 

• In- <10.\; 

.. 

_ § gQ, O valor d,J produto mineral, 
constante do. pauta, .será '0 preÇ() 
m-édio FOiB de exportação no ponto 
de embarque para., () extel~iOT, em 



(6~!1l\o fi) (Setembro d4 1 964- 3131 __ ~_;::Iil;::u.;;.art:.,;· ;::a-".;T,;.8!;;,r;;.a".;iI;.· __ ~' ____ M __ D_lf~ DO CONa?é~ NAÇt~AI..· 
-~-~ • ~ . =-:."""'- = 

moeda e.st~:angeJ.ra.. rio sem.estre Iln .. · munictplo de p:rt~.!l.~~.ão até o úlMmo lI! -:- ~ peNhltagell8 pertencelltes teriOH"03); o art. 37 o teus p-3.rágnlfo.s" 
tenor ao mês de fixação. deduzido de dia útAl do mês subseqüente. aoa E':!ta.d08, Distrito 1"edcral e Muni .. do De{:reto .. lel número 7. 8il, de 8 de 
fi) % .a. título de desPesas de frete. 9 . cipiQ.'s, refel'ido.s no n'" IV do ?atá- a~ósto ge 194.5, bem como quaisquer 

. carreto, seguro, ca.rregamento, utili.. ,'1. A falta de rec~llllmeD:~ no grato 19' do ~rtigo 69, às, respectivas d:sposlçoes contrárias tt esta. lei. 
zaçáo de pôrto e' outras, e convertido plazo previsto neste arti~o .sUJt~lta~á contas c ordem. 
para. moeda. nacIonal à taxa de câm- ~ infrstor. a ID1:l1t: de lml:;}r.~ncu:\ Art. 11. Fica m.a.ntido até o ténnillo 
bio em vlgor para a exportação dêsses i", ~a.l ao \ alor do ~mpôst{) nao 1 eco... § 29, Ao fim di:! eada. trimestre do praZO previsto na Lei número 
produtos no mês da elabQraçã da. lhl~(l., ~~nca ínfel'lor, ao maior s,:," cjYil, o Bsnco do BrDsil S. A, dis ... 2,418, de 10 de fevereiro de 1955 O 
pauta ' ::J lárlO mInlmo rn~n.:;al vIgente no PalS, tribu1rá e entregará o saldo existente limite máximo de 8% (oito por cento) 

, quando n}o firor p:-oyad,J artificio na conta f€feISida no n9 n 10. lY;\,rá~ ·para. o impOsto único relativo à mi-
§ 49. Se não tiver ocorrido expor· dolOSo. ou intuito de fraude; e a grafo anterion aos Estados, j)i;)trito nr,ra~ão do ouro, nos c.asos especlfi-

tação de produto mineral 110 semestre multa de duns vêzes o valor do tm- Federal e M'nnldpios de acOrdo cJm cados no Decreto número 24,195, de 
anterior, 'o valo\" de pauta será cal- pôs to, n20 inferior Do dois slllirios os coefIcientes que lhe forem r·~!."new 4. de maio de 1963. 
~ulado com base no preç,J- médio do mensais, quando oC.)n'er artifício do· cidos pelo Departamento Nac[onal da. 
produto nos pl'i.::1cipais mercados oon~ 1000 ou intuito de fraude. Produçã.o MU1eral, 
.sumidores do pais, no me.::mo pe1'íooQ, 
deduzido de 40% a títUl>o das c!~s- § 211', O reCOlhimento espontârteo Art, ·H, Os E:;tad05, Munlclpios e 

pesas menc~onn.das no parágl'afo an- feito for'a do. prazo -legal sujeltúrá o o Distrito Federal aplica.rão) .}hl'.lgn.
tecedc-nte. contribuinte a multss de lO"01o tdez tõrlamente, a sua CJta do imposto 

por cento), 20 % (vinte por cento) e único sôbIe mIne-rais, em investi .. 
§ 5-9, O impõsto sôbre ) carvão Si>o/Q (cinqüenta por cento) do valor mentos nos setores ,ro.:1ovUi.rlos e de 

mineral será calculado sôbl'~ O.:; pre- do uupô.sto, conforme se tenha ,-e.. transporte em geral, c.nergia, e-duca
çoo oficia~ de venda· flx-a.dos pela Co" l'ificaão, f&.pectivamente, até 30, 60 ção, agricultura e indústria-o 
mis&.1o do plano do Carvw:> Nacional. e a.pós 61) dias 00 térmtno do prazQ 

Art. 59, .São isentos do impôsf,o para sua realiz:::.ção. Art. 12, No inicio de cada E~ercl ... 
único os minerais extra1~oo por per.. cio, OS Estados e Mnnicípica farão 
missionários da. pesquisa. utilizados Art, 89, As infrações a. esta. lei e publicar no Diàrio Ojiéial os plap.os 
para análise ou experimentação de ao seu Regulamento não sujeitM 6 de aplicação dos recU!'{.os a que se re~ 
:nrocessos de e"lttn,ç.ã,o ou aproveioo. .. penas proporcionais ao \'alÓl' do 1m- fere esta. Lei; 
:Y pOsto, serão punidos com multa.S de 
menta. uma a vinte \·êze.s o valor do maior I 19. O.') EstadOS, o Distrito FI..>-dcral 

Art, 6? E' fixada em 10o~) (dez. 
por cento) a. aliquota do linpõsto 
único sôbre as substâncias minerais 
em geral e em 8 % (oito por cento) a 
incidente sôbre o carvão nlineral, 
sendo assim distribuído o produto de 
Sua arrecada.ção: ' 

'a} resultante do im.põsto único 
sôbre aS substâncias minerais, exclu .. 
slve o carvão Dlineral: 

I - 10 % (dez por cento) para a 
União; 

II - 7D % (setenta. por' cento) 
pam os Estados • O D15trito Fe-
deral; 

salário·mlnimD mesal, ,1gente no e 00 Municípios comprov31'áo, peran • 
pais! graduadas com base no capital te o ~Iin~{:.ério das Minas e Ene:l.'gia, 
registrado do infrator e na gravidade no pnmeuo sem~stre~ de cada exer M 

da irJ'raçáo, conforme ta.bela de es .. ~íci{) fisCa}, li; aphc~ça;) das "::0tf;1s, do 
calon!:1nlento a ser roixada pelo Re;" lJ.tl.pôSto uni?" ;,'eal:zaÕ:AS_ tl(). ·ú1tm10 
gulamento, com previsão, inclusive exerc1cl0 ~ OUVIda, a OomH;.sao da plano 
dos. graus Inínimas, médio e máximo, <l<> ca:rv.lo NMltmal, no que couber, 
par~grafo l;Úlico. O infrator que § 2Q, A falt.a de comprovaçã..:> da 

nao tIve!' ca.pItal regl:Strado f1cnrá 5U'" apUcaçaú previ'sta neste artigo ou a 
Jeito às multas prevlstas para. oca... apUcação total ou parcIal para fins 
pIta} m~is baixo consta.~te da. tabela· não pr-evisto.5 no. artigO' anterlOl', nUM 

lU _ 20% (vinte pOr oento) 
os Municfpios; . 

Art. 9. A fiscal1zaça~ do impOs- torizará. a. ret.enção d:'t.S cotas aubse-
1.<?, O' procesSO de apurnçao ",de tnfra- quentes at-é que a unidnde da fede
çoes, a.s consu1t~, a. RPI1.?al}J-o de pe- ração oU MunicipiQ:; comprove a apU
na:llda;des, ... de.errninaçao. de domi- cação- ou documrnte o investimento, 
CnlO fI~cal e da eompetêncw admi- com &-utras recêitas, nos srotres pre. 

para n1str~hva. p~ra 'o ~ulgamento das vIstos 110 a.1"ti~o 11, de importância. 

fl,.rt, 18. Esta lei entrorá em vigor 
na d~t:!l. de sua publicação, revogadas 
as di"pooiçõ{'4 em contrário. 

1<.i.ensagem n9 22·1 (1l9 rle origem 
3501 com reitl'encia no D\~cretOo 
Legislativo n9 47, de 1964; 
"llilJ.§it.s.e.m_~ (n.9 de origem 

251) -. <:óm !€Iei'!ricia ao Decreto 
. Le;:::-islativo n 42, de 1964; 

M'Cmagem n9 228, (n9 de crigem 
352) com referenda. a\) Decreto, 
Lsgislativo n9 43, de 1954; 

Mer.sagem _n? 227 (11..0 do:! origêm. 
35:1) com rererência. ao D.o:cret.o 
LegiSlativo nV 44, doe 1954; 

M:nsa'~em n? 228 (nO de origem 
35·c1) com re!erenclQ do Decreto 
Legislativo n\l 45, de 190M; 

Mensagem n9 280 ma de origeLu 
35ô} com l'elerem:!a ao 'Decreto 
L~gislativo nl? 48, de 19M; q~e;tóes nscais .sns.,clta~as pela. exe... equivalente à parcela. de sua cota no 

único CLçao desta, leI, õerao fIxados em re- impôst-o únlc'> a.plicado para. outros 
gulamento, fins. M.e!1Sagern nq ).~1. (n() dê Ciricitm 

357) com referancia. _ a.o D:c:eto 

b) "',ultante do llllPôSto 
sõbre Q carvã.o mineral: 

I - 10 % (dez por conto) para. a. 
unIão; , 

11 - 62% (sessenta 
cento) para. os Estad>03 
Federal; . 

• dois ;Nr 
C· o Distrtto 

In - 2& % (vinte e óIto p~r cento) 
para. OS Mun1cLpios~ , 

§ 19. A distribuição da. receita 8 
que ·se referem os números ·U e In 

das letras a) e b) d-ê'.ste artigo, e.ntre 
os Estados! o DistrIto Federal e os 
Muni.cipios, será feita.· da. segulnte 
forma.: 

I - 1'% (hum por cento) pl'npJ.r ... 
cionalmenre 8.0 consumo de mi ... 
nera!s; 

n - 4 % (quatro por centb) pro.
po~cionalmente _à super!{-c1e t·~rr1to .. 
ria!; 

m _ 5 % (cinco pôr cento) pro
p;)].·cionalmente à. popUlação: 

IV _ 00 % <novenq. pôr cento) di
retsment-e ao Estado DiBtrlto Federal 
e' ao MunIcípio, em ccujo território 
tiver sido extra·ido o mineral pl'Odutor 
da receita, 

I 29. Enqu:mt, deSCOnhecidos 'os 
exatos OOllSUlllOS de minerais do pais. 
o ml.lculo da d15tribuição correspon
dente terá por base () critério de ra.
te!o em função das populações. 

I 3.. Ao Distrllo Federal perten-' 
cem a CDta. que caberia a03 seus Mu .. 
nicípIos, se os tivesse, e- aos Muni .. 
clplos dos Territórios Federais, a que 
ca.beria ao Estado se Estado o Ter ... 
ritório fôSSe, olJ,sm vados OS critérios 
do psrágrafo 19 dêSte arUg<o. 

\l 49, oaberá ao Depmamento Na'" 
cionfJl .da Produc1o Mineral proceder 
ao cá.lculo da dist.ribuição m~nolonada 
nos n1meros I a tu do. paTâgl'1\fo 19 
dêste artigo, fornecen.do, trimestral· 
mente, ao Banco do Brasil S .. A., os 
previstos no parágrafo 29 do ·artigo 
coefIcientes respectivos para. cs ·fIns 
previstos no parágT'afo 29 do artigo 99, 

Ar't. 7Ç1. O recolhiment{) do imp&tt;) 
em cada mês sem feito por gula à. 
E::atorta Federal, com jur1&àiçl1o no 

• § 1q,. O.s CO?tri~int~ ~o lm~sto § 3Q• A retelleúo p!"~vista no pará· Le&1Elr. tivo n? 49, de 1964; 
un1co sÔbre mmCl'al.S f1s::\.rao sUJeitos grafo anterior sêrá feita. pelO Banco - ? t) '" 

às nonnas de e.scr1turaça~ e5ta.beleci· do Brasil S, A,. medlante it18trnção! "MfPmgçm n~ ;'),,2 ~n de 0!,1,,:P.~ 
dos no regulamento pl'eviSto no pa· do pc..nart.amr ...... lto Nacional da. Pl'()~ 358) . com ~Ie~erênCla ao D ... cl:ei.O 
r~grafo seguinte, mcdto.nt.e 5'" a~}ica_ duç-:io i,finer~l. . Les-is)atlvo n9 00, de 1964; 
çao, no que couber, ~'Üs dlSposhivos 1<,1ensar:em n9 233 (nO ele ori'Ic.m 
da. lelíslaçã.o vig.Em~ s~bre .hnpôsto ~f! C,\i'I'iUVO JJ. 3ô"§S com relerência no D2cr~tQ 
"onSUmO e da leg-fsla;-:l.Q flSCal sôp-re r "'O"islcd Iv n9 41 de 19tH' mineram. ~o ... ~ o • . 

I § 29, No prazO de DO dias, a. cont.ll' 
da publicação def:.ta lei, o Peder Exe .. 
cut.!YO expedirá regulamento do im
pôsto único sôbre minerais, consoli .. 
dando as dlspos~ç.ões legais rela.tIvas 
ao tributo e definIndo as normas da. 
legislação do hhpOsto de consumo a 

êle apllcávels. '. . 

§ 39• Fica o Poder Executi70 au ... 
torizado 8 celebrar convênio t!Om 88 
unida-des federativas para. a. fisca!l· 
zaCão conjunta ou dele$ada. at; !m .. 
p.ô.sto previsto nesta let, 

Art. lO, A receita. proveniente da 
e.rrecadação do .impõsto único 5erâ. e.s
critur-ação COttlo. depósito, pelas. re· 
pertições a.rrecadadorM e, deduzidos 
0,5 % (cinc!> . d*chno5 por cento) a 
titUlo de despes'i!..S de arrecadação 8 
:t:1scru.i·ZSçáo, depositada, diàriamente, 
no Banco do B~-MU S. A 'I medlante 
guia, 

§ 19 De ca'l'L ,'ecebimento Q Banco 
d~ Brasfi S. A, credIta. ... á: 

I - A percent,ageID pertencente à 
UnIãO, à conta e ordem do rk'1Jar
tamento N-acJon::t-l d-a Pr.Odução Mi .. 
neral - Fundo N~cj::mal de Mine.ração 
c, à conta.' e ordem da comiss§.o dO 
Plano do Cerve.O Naclonnl, no que se 
rr::ferc à recettla p1"ov-eniente do ca,r ... 
v50 mlne-raJ; 

It - AS percentagens pertencentes 
ao. .. Esk;:'J$. DIstrito Federal e M:unl .. 
cÍpiQ3, referidos nos números I. n. e 
rI! do parágrafO 19 do nrti!5o 61;>, em 
conta especial para dlsLrlblção e en .. 
tre,:{a nn forma pre"V-fst~ n~ n.'U'iolirra·fo 
29 dste art!go: 

Do Jrundo NaciOnal de Mineraçlio ªli~;j~~~~o~om~~\1.-
.,. Art. 13 li: instltuido o Fundo No... :1 
cional de Millernçâo, vinculad.'Q ao 
Departamento Nacional da Produção 
Mineral do Min~stél'io d!l3 Mines e 
EnergIa. e de:;tituwo a .. prover e fi~ 
nancie.r os trabalhos de prospecção 
nlinel'al em todo o território nacion.al, 
assim como o desen\'olv"imento dos e~a 
tudos e pesquisas de quaJque!" nature.· 
reza, relacIonüdos com as atividadca 
de produção de bens primários nU .. 
nera15. 

Art. 14. O Fundo Nllt'1onal de M~ 
neraçfto será. con.stituído: ' 

I - Da parCela pertencente à 
União do impôs to ún!oo de que tra.b 
esta. leI, ressalvada a -parte destina .. 
da ao Comissão do Pkmo do Carvão 
Nacional: 

n _ De dotações consignadas no 
Orçamento Geral do união; 

TU - De rendimentos de depÓSitos e de apliooção do próprio Il'undo. 

Art. 15. A União consigna.rá anu:tl ... 
mente, no seu orçpmento Geral, do
tações da Fundo' Nacional de Mine
r.açãQ~ em importância suficiente fi. 
complemt>ntsção dos reclll·eO.'i necessá
rios ao fiuouc!amf'nto- de seus pro

Menso.gem nQ 2M (nG de .Jrlgem 
260;-"':: c·om reierencia ao projeto do 
lei que autoriza a emis.s~o de Obri. 
gações do Tesouro NaCiOnal, alte
ra a le.,.tslação do imPóm sôbre ti; 
renda. e I:Odã outras providências; 

Mensagem no 235 (n!) de ?rlge-m 
361) com rer:erência. ao prolc~ de 
leí que aprova normas para revISãQ 
de pre~{)6 em contra.tos de obras ou 
serviços a car;;o de órgãos do Govêr
no Federal e dá. outras providêncIas. 

Parecer n9 963, de 19M 

Relatol:-: 8r. wa-lfrcdo Gurgcl. 

gramas de trabalho. 
CAPITULO III 

DiSposições Finais e Ttans1t6tt<~ 

Art. 16, Ficam revo~ados o 9.rti~o 
18 da LeI número 3.860, de 24 de de ... 
zembro de 1900: o art1go 68 e seus 
par1Ígr:tfos, do CódigO de Minas (D2~ 
cret.o.J.ei número 1. G:a5 de 29 de ja
neIro de 1940, <:<llU as altere,çÔeiJ pos-

li. coroi.sGão apresenta, a redação n
nal do Projeto de Lei da Oâlllarl' nú
merQ 137 de 1964 (nQ 2. 173-B. do, 
1964 na 'Casa de Origem) que auto
riza' a abertura, ao MiDistér.iO d~ 

. Justiça e N~ótJ.1os Interiores, de eréQ 
dil<: """,oi<l de orO 2õ.OOO.OIlO.<r-l 
(vlnte e cinco milhões de IJruzelroo, J 

para o fim. de que eGpecttioo" 

Sala das Sessôe.s, em 4 de .:;cte.nbro 
de 1964 ....... seb!1-6titio Archer. Front
dente, _ Waljred<i Gurgel. Rehto7. 
_ I "õão da 811vlllra. . 

., 

, 



6etembro de 1964 

:noa trazia uma. longínqua !:Sse homem fa.sclnante, que flSta,va; 
. . ~à do el nObre e valor<J,so 08 olhos voltados para a gló:ria 

..' ot Cid L'4mpeatWr, herói de os triunfos, que ilimita.da con .. / 
Filho de Pedro Dmlz G?nçalv,es~... cujos feitos eram mais de tinha sua estrêla, Que pa .. 

llu) o de D. Idália. A1meIda TavalEs, de homem, como disse o a prot-eção dos ma .. 

COm &P~a.s. 35 anos .de idade, em daquele que tinha almaid~e:~~~~~~::~ 1~~~~~r.~~vitoriOSQS' foi, Se-L)l,Q.<!J!:!'.1 pleno Vlg.qr de aua VIda exuberante, bandido. bra.vo na guerra 'Vencido, il'rémedlà-
quando tant.os sonhos e .tantos plan!ÀS na vitória, que tanto do R". no Pico 
fervllba.vam Da sua ardente imagi .. lança pelos cristãos como pelos onde o $eu corpo de 

j~~~~~~~~~~m~~~~I;ooç;~~ãO~,. eta qu~ é a.rreb~xad<: do sempl.. ros ., num segundo tombou muti-convíVIO de BU~ mae. de SUQ • mil ped-a!(OS sob Q manto (la 
das .seus cinco filhinhos dos ""'vald.o tinha, como os paladinos, e brumosa de sexta-feira 

seus quatro irmãos, dos seUs inúme.. na luta a calculada intel'pidez ~a re... semana passada.' 
o Congresso Nacional d'OOI'etá.: ros amigos e admiradores, da. ma.. ligião, obedlência sob condições mas, A Bancada de Sergipe, no' SetHI.QO, 
Art. 19 E' autorizada a nwa mais brutal e aterr'adora.. 'no lar, um como vente e. mórbido que.- pe1a. mInha voz compungida, nas pin .. 

fo Ministério da Justiça. e IntEligência viva, poosui~do uma ~~i~~(' ;"~IÓrf~t~ ~~i!OSn~e s~~a. c-:': ceIadas dêste retrato do morto qu~ 
lnteriore.s, do orédito especial vontade indômita de venceI, c~t~ss:e reira

l 
erall). as únicas recompensas rido"rende .. lhe a última homenag'em. 

fltÕ.OOO.OOO,OO (v.inte e cinco mILhO, .. I o que custasse intemerB:t,o ~ deCIdido, as únicas razões d~ sua lealdad'e e em nome dos nossos coestadua.nos, 
ce cruzeiros), d'êSt1nado a oustear o se fêz com as :;:~as})l opnas ~~os. sua. generosidade. Amava a. lUta. convulsiona.dos na sua dor, abaiiidos 
contrato, a ser celebrado entre o com e. aua. audác18 qug,se prhllltIv8, do nela.. encontrava vantagens e na sua saudade. (Muito bem! Muito 
Departamento de Administração do rude e resoluta. . ta sern11re se 1'V\rton c-''''' , bem.) 
inesmo Ministérto e a mM do SrEl.- ~..... O E~ 
Sil _ Indústria, Máquinas e Serviços Deu um sano. espetacular de peque.. do que coragem. SR. BEZ ""liRA NE'l'O: 
~tde... _ para. prepa.ro, em serviços no empreiteiro de construção de f$.. vencia sempre. Sr. presidente, peço a palavra para 
mecanizadOs de contabilidade, das fô .. tradas de rodagem, mal deixou os es ... nunea, o de;Y'"\'l .encaminhar a. votação. 
lhas e cheques de pagamento do pe.'3- tudos para. uma cadelra de Depu_ tinham as armas 
~aJ cjv:lJ que retornou aos .serviços tado FedeMI, que empalmou com .'5ur- de um pleito remoto, a sua O SR, PRESIDENTE: 
federais em virtude de opc .. ão nos têr.. prêsa geral dos velhos políticos de arrefecia, continuava na (NO t d_ G ) T Sergipe. articulações, na sondagem gue rC5 uu ama - em a, pa .. 
V10s do artigo 4G da Lei nO 4..242, de sem .se entibiar diante ma.. lavra o nobre Senador Bezerra Neto, 
27 de Julho de 1963. dos velhos políticos. A sua. C11-< encaminhar a votação. " 
\ Art. 2'" São dls.pensadas as eon.. fogueIra de planos. e de O SR. BEZERRA NETO; 
fiuItas a que se refere o art.igo 93 do ouvlam·no com 
~eguIamento G.ara..1 de Contabilidade de embarcar na ti 
Geral de ContabiMdade para a e.ber- mas não da.vam aS: oostas 
tura do crédito registrado pelo Tribu,.; sedução de seus feItiços. 
!naI de Contas ficando "em !er'l no 
mesmo Tribl11U>l. 

Art 3,9 Esta lei entrará em vigor 
na data de sua pu\)licação, revogadas 
as dispOSições em contrário. 

COMPARECEM MAIS OS 
SRS. SENADORES, 

José Guiomard. 
Sebastião Archer. , 
Joaquim Pftrente. 
61grefredo Pacheco. 
Jefferi;on de Aguiar. 
Eurico Rezende. 
Aarão Steinbruch. 
José Elias 
O SR. PRIlSIDF.:-ITlll 

(Nogueira da Gama) 

,Sôbre 8. Mesa. requerJmenrto que 
T.ai .ser lldo . " Sr. 1.9. Secretário. 

E' lido () SEgUinte: 

êle, 
arreba .. 

e 

O Sr, WalJredo Gurgel - Pell'mite 
• E:~Q. um aparte? 

O $.'R. BEZERRA NiEITO _ Pois 
nãO' . 

inaugurava mé-
p.o1íti~a sergipanll. L:-:"··'·~ • 

. O Sr. Walfredo Gurgel -, P'ÇQ' quo 
a palavra d'e V. Ext'. l'epresente tam ... 
gém G nensamento do Partido Social 
Democrático, que está. solidário com 
.a !1ru1C8da sergipana e COm o Parti. 
do Trabalhista Brasileiro, neste mo..· 
mentç. de profun~o pesar, pelo desa. 
pareClmen to trágICO désse Jove1l1 par_ 
lamentar. ' 

O SR. BEZERRA NETO _ 1l; UnlZ' 
ho~a para.. nós. representar,. nesta 
sucr.ry.to e smpero elogio fúnebre. os 

agresiva e forte . 
.a linguagem do 

novo. (''1-nhmdente. Tinha fre.. 
ses como estas: "Eu sou um trator sem 
freios, disparado do alto da colina de 
Santo Antônio, se.iam da frenfe, se 

Sala das Ses.sõe.s, 8 de de não quel'em ficar 'atropelados na mi-
-1964 - Heriba1do Vieíra _ WalJredO nha. corrida, COm(l vocês, para .as ur.; 
Gurgel - Pedro Carneiro _ GonÇal- nas". Não peço lIcenQa })ara entrar 
ves de Abrantes _ .Martins Júnior em gabinete de Ministro, meto os pés 
_ Armando Storni =- Bezerra Neto e arrombo a pOJ"ta". Ouvindo essas e 
JoSé Ermirio _ Menezes pimentel _ outras E:xpressões candentes o povo 
Daniel Krieger _ Adalbêrto Sena _ ficava hIstérico e,- ululante, 'bradava.: 
Guido Mo1tdin - Nogueira da Gama Viva o "Arrojado!" 1t!;se é que é () 
- José Leite. lho""",! E' com êle que eu vou!" 

O SR. pnESIDENTE: era assim, Sua personali· 

Em vota"ão o reque1imento. varon~;I:I',t?,SarrriE~e:b~a~ti>'ed:~a, 'r! inculta, 
'1'em a.. p~tlavra para. encrunlnhar '5, 

'\"otação, Q nohre Senador Her1baldo 
""ielrR. 

i~~~~§~~~ii!~~i fa7.ia questã.o de 
f 'li~';!}~;"t:~ no cartaz, rodeado de f. na rjba1ta das luzes mul-
I ~~~,-';:~-~ Simpático. belo, cativante, bem 

ostentanto prospel'idade 'Por 
OS poros. era um encanto vê-lo 
gôzo saber de suas atltudes ra-s
e mâsculas. 
foi um herói de Homero. ou' de 
ou de Ariosto. Mas sua. figura 

Sergipe. sent~ento.s do PaI'tido Social Demo", 
côres de qUe se vestia Q, Cl'âtlCO. • 
propaganda, eom diStribuição ma-

de enxadas para. trabalha.dores 9 nos..~ partido, o Partido 'rraba. 
campos, de vestidos em llrotuaAo lhlSta Bl'asíIeíro, marcado. neste mo

para as eleitoras de 300 cadeiras de ID!ill to, por dois aconteclJ:nentos 
rodas para Os paralfticos m~qu1na.s de tr~stes e lutuosas, deixe. aqui. na 
costura para as donas de casa, ver- mmha. palavra. em torno do Deputado 
bas para os hospita.is estrnnguladas Euvaldo Dlruz, a expressão de ,sua dor. 
noS' Ministérios, créd'i.tos hancarias, de sua 'amizade e as suas recordações 
punhados de empre~os. de Qgr~decimento ,e de tes:peito à 

memórIa que ja·ma.is será esquecida 
Não eram !deologia.s que o fmpell- (Muito bem). • 

ram .na sua. campa·nha., O que êl!~ as.. O S S 
piraV":l, a fôrça motriz de sua luta era R. PRE lDENTE' 
o seu sucesso pessoal. Confiam na (Nogueira da Gama) - Vou tlUb!lle,'" 
sua estrêla e em mais nada. Uma. .ter a yo.tos Q requertmento solVO no 
ambição, controlada por uma agiU.. tocante ao levantamento da sessão. 
dade mental prodigiôsa, Seml)re lhe que será oportunamente submetIda à 
assegurou grandes êxitoo, que ê1ê tl.. deliberatão do Plenário da casa. 
nha o cuidado de fa,zer apresentar Os Senp.ores Senadores que :0 a,pro .. 
maiores do que erom. na. realidade. vanl queIram permanecer eelloodos. 
para que o ad.!»ir-as.sem e, o seguis.- (Pausa). . 
S-elU. Enquanto a;s maSsas sensiveis às 
elCplO-l'a~õe,!j gt€'l1lercsas, ao' e.srplend-or Está &prova-do. 
pirotécniCO do;; logos de "rllflolo. se- O SR. PRESIUENTE: 

v,uiam fasdnadas. o dono da. bola, ~~~ii~~~ê~~~!~~t: êle, frillfi't:nte, levava as multidões 
pata o ~u SUO~{). sem erru 220 oál· .. 
culo ~ Sem :perdu e. razã-O- . 
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pes~la nwrte do peput;a4p. Euval. ~_ iMO, Senhor Pl~eSidel1te. S~n 'de Consulf:.a:s doS Chanceleres Ameri-I tend:G.h\ usurpar e: e;\""-":or3ção d~ 
aoDint:t;. com os sentimentos que elas ThlO1,;:O Da~tas> a.tend~ndQ ao conv1te canos,- realtzada no Chile. Todo 00 n0&506 1}!.lllÓl."QS dE' terro"1-' . v.' 
inspiram. tendo em Vlata. sobretudo, e:\.Jec,.al. leclOncu, durante todo o ano. senado se lembra. como de resto o . . 
trata.r .. Ee de um parlamentar moço, Economi~ Politjca, n~ E3co.la do Es- Pllí~ inte:ro, daquela notável Decla ... Anos decol'd<los. G,etúl'o Varga 
qUe muito ainda podia. contribuir :p3I'í,\ -tado M.uOt dO' EXercrto. raçao de Santiago, asslnadü . nessa "egue p:e1<? mesmo camInho, entra n· 
ti. solução dos magnos problemas de De UM-l a 1945 dirioO'iu, com rara reunião de ,consulta e cuja autoria é ruesma trIlha de Arthur Bé,nardes 
no.sso Pals. ~ sabidamente de' S-an Thiago DantaS. tõ,~a a sna. grande obra se drsen' _I., 

proficiéncia, ~ F'a{!uld.a.:..e Nac;,onal de Sr. Pre.<;idente, com ê.sse a::êl'vo na defesa das nQs.s!l..~ r Q\1t!Z(!.s mine.-· 
O SR. PRESIDENTE: FHo.'5ofia, lcgl'ar.do, nesse periJ'do, dar moral e intelectual. que só o.') hom~ns r& ts e de su~ exp~o~'aGão. 
(Adalberto Sena) _ . órgao de ensin{) uma notável ri'l 1 d . 

a mesma qUe até hoje p 'fi eg a D:<; consegmm reumr. San Pareceu-me rstranho que UU1 ho· 
requerimento que vai Th:a.go Dant~ de nada mn.!s t>r~i- m~': da extrema fronteira do sul. da,· 
1\r. lI? secretál'io. saVB para fIgurar entre os n~os ql\eb pl"nicie larga e de hOrlzontr 

2 lecionou, como Pro;e.5sor maiores na galeria. daqueles braS:lei- SEm fim, se preocupasse com p:'oble .. 
Vnlver.sic:.J.de de Monte- ros qu~ se cOIlfoegu',rttm erguer ae"ma tuas de minerolo~:a. com o problem 
retornou, dez anos de- d~ comu;n do.:; h~mex;s~ p~ta. sua cut- da riqueza mineral do fb'l.sn, a ponl., 

mesma· qualidade, em 1948, t!,ra. "oe.a sua llltel,g-.enc:~, !J~tendo de fa.zer dêle a grande banddra d 

~
~!~~~~~i~~~~~~i~I~1~;:;~~O oovamente a cO'nvite, para títulos PS!3 pa~!tlr fi. Flstol':a da su!t ex'~'tênc:a. uma série de l1ç~s. nossa. Pátna: 

Então, n.a3 m:nhns reflexões, pan,,~ 
1346, sân Thiago Dantas trans~ Sr, Pres!dent.e: Alexis Carrel, nUma ceu-:-me que GetúI!o Vargas. Em Our~, 

1)O"·wu-,,,, a França. e ali, na p<&. .. de suas obras, escreveu o seguinte: PrêtO. l1l11b!ente físico enl Que passo 

l
i~~~ii~i~~~~~~~~j~~~ de paris, ~ecjon)u "No tempo como no espaço. o a S11<:3. infânda, VendD o Caraça, 9: acadêmicos dêsse Indivíduo excede as fronteIras do mcmt!:lnhGS ff'rrUeras de Mín'3.s Gf 

seu c<>rpo. Suas fronteiros tem- rais, teria recebido na Sua ;'Iln18. n·, 
Repito que no Brasil o porais não são nem mais prec:sfls seu espll'it,o, o p:-lmelro mfluxo I 

excedeu, em pouco tempo, no nem rtl6i8 fixas. do .que sUas trou- p~'imeiro entusiasmo. 4) pr.'meiro sê' ,. 
universitário. ode-se dizer telras espaciais. EStão elas J!.gp- que haveria !e mne9.r sua atividaà· 
não foi apenas um Professor das aO passado e ao futuro. ainda Ol"g·:m;2'·[l00ra .. (!efenslvo (ias r:que-

a) inserção. em ata, de um ,·oto em.er;.!o" como o .são os que cOnse- que seu SI'.r não se estende. fora 'las do SU~Q:o do n~o Pais. 
de pesar; guem a cátedra por concurso. Mas do presente". 

foi, antes, o professo:- múltiplo, o prQ .. 
b) apresentação de condolênci&J à fe~or constante, o pro!a-:sor <lu.ast :t;!sses laços, 81'. 'PrE.Sidente, que pro-

li ·do T b Ih' ta on;p es.ente tôd d 1 d curam ligar o homem ao futuro, te~ fam ia. ao PartI ra a lS Bra.~ '. r em as' as ca e ras o riam por fôrça de atraIr S'sn Thiago 
tileiro; ensmo jur1dico do nosso País. Dantas para. fOl1lw da advocacia.,. pa.ra. 

C) levantamento da sessão. Vem . daI, talvez, Sr, Presidente, & 6lém da cátedra universltárta, para 
denominação (pe todos lhe davam - um pouco acIma das letras literár\u; 

Sala das Sessões, 8 de setembro de I ProJ;e"or San Thtago Dantas. Nin- e da cultura sociológica. :€sses laços, 
!964. - Bezerra Neto - Adt1lberto se lembrava de chamá-lo de que .a.traem o homem !)a.ta. um futuro 
Sena - GtL1do Mondin - Joaquim Ban Thiago Dantas .. .Mesmo de- ainda não descortinado. mas pressen~ 
Parente - Ddn:el Krieger - Walfre.. de eleito Deputado, raramente tido pelas grandes individualidades, 
do Gurgel - Noguei1'.fL da Gama - denomine.ção era nsada por pela. v)são dos homens que têm a sen-
Silvestrie Péricles - Menezes Pímen- que' a I!Je se dirigiam: Todos sibilidade das realidades sociais ·e 
tel - Pedro Carneiro - José Ermírío I~,.av .• m do Professor. Em -tôda a sua polftícas, êsses IaçOG terIam que - ar-
_ Heribaldo Vieira - Martins Júnior conseguiu mal'C:.lr, cÇ>m essa qUQ- rancar San Thlago Dantas do brilho 
_ Armando Stotnt - JOsé Lette. de Professor, a característi«t. da sua cátedra universitária, da auto-

O SR. PRgSIDENTE: ' individualidade, da ridade" com que êle representava o 
da. sua. cultura. Pais nos congressos realfzadcs no ex~ 

Em votação o requerimento. Nesse periodo, de 1933 a 1945, Ban' terior, para 1ed,-10 e outms m~ões. 
'Ihiago Dantas não se circunscreveu a outras attvldad~ que a sua. inte11-Pare. encaminhar a. votação, tem a gêncla e a sua Capacidade pod'am 

i'alavra o Sr. Senador Nogueira d!\. às lides universitá.rias: projetou~se oferecer aos seus 'éontem)JQrâneos. a além da cátedra, fora das fronteiras 
ama. do Pais. Mas assim o fêz tendo con- O acê:.,) de conhecimentos que San 

seguido, a.ntes. firmar um grande con- Thiagu . Dantas adquiriu teria, por 
celto de notável advogado e juriscon- cerro, conduzido o seu esp1rito a no
sulto. _ v.a.s concepções, como, de regra, acon~ 

tece a todos os homens do pensrune~
A sua banca de advog.adó, nesse pe~ to e do eStudo. li!. :- ssim, êle não po_ 

rlodo de 10 a 12 anos," tornou-se co- dia deixar de ser atraído por alguma 
nhecid,a no Brasil e no exteriOl" como lttividade mais ampla, mais exigente, 

mais importantes do nosso país. mais plena. de tumultos, de choques, 
85 obras que publicou, monografias de prQblemas que e1amMsem por so

as mals brilhantes. honram, até hoje I • ti ·d d . t I 
a.s bibliotecas jurídica.s do Br" "il e do' uçoes, por uma. a VI a. e maIS tep ~ 

~ dante. ma!s condizente, enfim, com 
exterior, entre elas, se destacando os o humanismo que latejava e pore-
seus livros sôbre "O confHto de vtzi- lava na. sua inteligência, do acêrvo 
nhança e sua composição" e "Os pro.. dos seus conhecimentoo, da sua inte. 
bkmas do direito POsltiVQ". lectualidade, da sua própria forma

com essa. estrutma. çáo mOla1. 

I :~!;f~~~~~~~~~;~~ e dotado daquela brUhante que todos co .. 
. San Thiag0 pôde alcançar 

SabÊm V, Ex~ e toda o sena10 que outras posições Em 1943, foi deslg
a fjgura. do Professor san Thiago nado para repre.<:f'lltv.r o Brasil na 
Dantas tornou-se notória no Brasil e I COnfe:-êncla de Min:stroo da Edu

UG esrtangeiro desde mUito cedo. Em cação das Repúblieas Americanas, 
. reaUz3da no Panamá. I!:m 1951, par-

1932, um ano após ter deixadO oS tlclpou da Delegação Bras!Ieira à 
bancos acadêmlCos, com o seu di~ IV Reunião de. ConsU1t1 de Chance~ 
p1om.a. de Bachu,rel em Americanos. em Washington, na 
F~uldade de Direito da qualidade de Conselheiro. Em 1952. 
do Brasil, invest!a~se êle foi eleito membro da. Côrte Perma~ 
interina embora, .de uma nente de Arbitragem de Hala. Nesse 
grande importância, qual seja a de mesmo ano, foi designado juris-peritc 
Legislação e Economia, da Faculdade doa Organizacão das Nacões unidas 
de ArquitetUl"a da. Universidade do Comitê sôbre Obrj,.açõ~ AIimen~ 
Brasil. e Esecuçáo de 'Sentenç.as no 

De 1933 a 1945, num período de . com sede em Geneb1'O.. 
doze anos, êsSe homem extraordiná.. No ano sc~uinte. 1953. participou da 
rio consegu1u realizar O qUe _ pa.. tn Relmião do COD-<;elho Int.el'3.me~ 
:ece _ nenhum outÍo alcançou, até rican(J de Juriseonsu1tos. em Buenos 
'loje, em no.:$O País: tomou-se Pro.. Aires, como Dele~adn do Bras1

} e, em 
.'essor oatedrático, por concursos 1954. na IV Reunião do Conselho 
h t Le...; .. , - lnt.el'ame-r1cano Econômico e SOclal, 
: a-n e3, de fo"""açao e realiz8rl"l no Rto de Jeneíro. fi'!urou dessa. Faculdade de ' 
Direito Civil e 00"'110 Con.selheiro da delegação brasi~ 
Faculdade Nacional leira. 
nôm1cas, de Direito De ]S55 :l 1958 exerceu o alto cargo 
dade Nacional de Direito. da Univet- dà Pre'51dente da Com.Issão Interame~ 
sldade do B1'asil· e de Direito Ro- dC'lna. de Juriscon.mUcs. que tem. sua. 
mano, da Faculdade de DIreito da seéle no Rfo de JaneIro. 
Pontifici.a unl.ver.sidade católica, desde No ano de 11159 repre"entoll o nosso 
c fundoaç§..o d&se estabelecimento como I)Clegado, na V Reunlilo 

. . 

~sse "'pólo de atrações, Sr: presi~ 
dente, foi a politica, e não podia dei~ 
Xf\l' de ser a política, porque só ela, 
cv:l1 a multiplicida.de dos seus chB,.. 
mados, dos seus desafios, podia atrs.lr 
Ulll- home:tl da envergadura e de es
tt'utura de San Thiago Dantas. 

Sr. Presidente, ref1et~ndo algum'as 
vêzE's sõbre homens públiCOS do nosso 
País ~ do ~trangelro - eU nã.a seI 
se errando ou acertando - chego a 
pE:..r.sar que o meio físico infiu1. em 
grand'J parcele., nas decisões magnRS 
que àS vêzes sâo levado a adotar. 
Refleti certa vez _ e eSSa minha 
opmião manifestei num jl.scurso de 
campanha eleitoral eL' Minas Gerais 
- sObre duas figuras do nOSSO Pais, 
que fONlm Arthur Bernardes e Ge .. 
túllo Vargas. E procure!. então. jUS
tifioo,r por que ambos êsses homens 
se revelaram à Nacão brasileira num 
pOnto de contato, num pólO em que 
o seu patriotismo eram um 56, pul-
sando pelo Brasil. ... 

sabe V. Ex', Sr. presidente" e todo 
o Senado que Arthur Bernardes, an
tes de exercer a PresidêncIa da Repú
blica, fol quem primeiro' levantou a 
bandeira. nacionaUsta em defesa das 
nossa.s reserva, minera.is. No l1ovêrno 
de Mmrus Gerats, se erRuera. me con
tra os trustes e.strnngei?O!, que Ilre-

Pepols des5a época. dt'Pots d.ês..,,~ 
período de sua infâncIa. decorrida 61' 
Minas. voltando oara 9S planícies c"h 
seu d1stn.nte Rio Grande, 3etúl'rl 
Varl!fts teve oportunid9.de, por cert< 
no desdobrar. de sua juventude, ne 
lutas de ',,]:1" mocidade. \nos estudo' 
que l'ealizou. de se recordar. sempr; 
iJ:\!',g,ein t'~~'ão ferrifera •. daqueles pc 
fÜ'la.scos e montanhs.s de riquezas qu 
c\e.mavam por 'Ima .a~áo dec.is~Vfl er: 
orol de S\1B. defesa e .de SUa e:rol0ra· 
cão pr..!:l a ~l'ftndeza desta. Naçã.o 
E a~sim dcs lonp:es de sua frontelrr 
ulhl3.ndo fi.. imensidade dA, Pátria. êl:> 
tP1'itl. como Arthur da. SllvfI Bernar
de."'. recebido OS bafejo.s diretos eI'! 
refluxo do passado. para a acáo na· 
cional'sta salutar, criadora, Que fê 
de seu Oovêrr..-o o sustentáculo dr 
n()."'.S{1 rIqueza. 

Acredito, DOr Ls.so, que o meio rfstc< 
Influi na alma dos homens. Arthu' 
Bet'nardes e Oetúl\o Vargas não S' 
terIam esquecido de Curo Prêto, d{ 
Caraca, de Mariana, da. Montanha dI' 
Cauê que ainda estã.. em ltablra., pro, 
duzIndo riquezs.s para Q. Brasil: nát 
se terj~,m eSQuecido da nossa histó
r18 de minera'cão" das lutes que eÜ' 
cansou. dOS roubos que ~ofremos err 
conseqUência da e"'1>Iorncão estr6.n~ 
gefra. Não teriam perdido de sua~ 
reHn.a,g 8 imnlrem do auadr!Játero ter
Títero que circunda Belo Horizonte 
Daí serem ambos .nacionalist.as; da.~ ~ 
acred1tlir eu na influência do mei( 
físko. 8r. Presidente, sôbre a. almr. 
dos homens. 

ConviVi longos, anos com Osvaldc 
Aranha, grande figura dêste País, df 
quem me lembro todos O}l dias, df 
que' nunca. esquecerei. Oswaldo Ara· 
nha falava.. sempre da SUa distante 
Alegrette, e quando falava de Ale
grette, Sr. Presidente, deIxava na 
[llhl~ e no coração dos o- ,vintes a 1m
pre&São nItida. de que busootb, ne 
SUa teflu distante, energia.s para aos 
suas atividades. 

Aquêle quadro d. sua Infância. dO 
sua. juventude, esta.ria. sempre pre
scp..te nos refolhos de seu espírito de 
patriota e cIdadão de uma gl'and~ 
P1tria. 

AssIm terla e.contectdo ta.mbém com 
Ban Thiago Dantas. Viajamos juntos. 
multas v~zes, pelo Interior de MInas. 
montados ambOS em pequenos llvíÔes. 
Fizemo.o; C'&Itlpanha eleitoral par toda 
o Els!ado Recordo-me de que passa
mos mutta"v vêzes. ao longo do São 
Francisco, e San Thiago Dantas mos. 
trava-se encantado com aquêle gral1:
de rio, chamado "da unIdade nacio-
na!' Do altl"l dC' peaueno avião, mOS
tro,va-me OS caminhos abertos na 
crosta. ressecada. que lDarge1 ao gran .. 
de rio" Dlzia-me que aquêles eram 03 
verdadet-ros, os. autênticos camlnhos 
rj'.eo; Gerais. por onde transitavam as 
~!adfl.n, 03 pedestres. 00 peregrlnoo 
que lam levar a clvlll~~ aos recan-

, -
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..c» (.\:',>tant~.<; do N(h"t,e de Ml:.:.:r.s,- <lu I Alotu, de AmO!'osQ, t.i."!la demons-· p.al'$ é<:.se lRd(). Foi alH:nns uma in'~ I Q.uc não 'sí\o' ta!lt6.s- ~ ,h-omen 
BJ.h:3., ào Pais ma',i, r-ara .. CIn1a, ;;rGU que San Tlliago Dantas não cursãó ligeira, p..'>rque de lã v.oltou, Estado .. 

N{!i vimos - até 110je ~e vé éste I P;:tCl~va da pol1tica: cOnqUIStara,. t;:t de cOl'Po e e.lnu, para. se i:lltegrar à O SR. NOGU1?lRA .DA GP" ... M 
qu.;::,.ct:-o ...:. uquêles "c.aminhos, a.queles adrocacia e na cátedra, Ull'..B. {}Oi)H;aO oo.U::;a do.:: t·ro.balha.dore$, t()~\'encldo, SOU muit.o gr3.tn elO l1oi~re Se! 
t;!ll.:o03 ab~\'tos Uêl,'3 e.'>tradas rtQS CR.'11- lnl'i.'Jã\'f'J.. T'nb.:t tudo o que um ho- como seti;.pre se mostrou cle~de cu- Jo.osapnat Mninho, pelo a'pari..;: 
PO$ qUe" margeiam o São Fra~ciscf.; m2m pocha de~eja!" para Q ~eu COTI- tão, de que não Se poderja jamats que honra. o meu discurso ~ób 
Os velhos cuminhos d~s Gêl'f..'S, <!.o fól't,:>, o de sua família, pa:'a fi fe- nl,}.anGon5.r a grande maio:iôt. dei:lpro~ pe::õonalJdade do Di?pu~,3.ci(} san 
lilco dos qua:s. não ra:--o, nOWID-se !icicL::lde ma1:erial. Se abandonasse o tegid':l' órfã e de.:oamp·3.racta, que lutB trO Da:1t.ls. 
G..~ .:;m,l s d~. 'i."e.edns, veredas qu~, por cns:no un:ver::;iWl'io, .se n2.o mais pelo 'reergalmento . econõmtco, 1)21DI'"O S€nhor pre,rdente, o F'~rtido 

t:l.iof... \f\':Z. erzr.l novas rotas a se nbr.rem qmzz.:::::e €xe;'t:er a· arl-rocacin, podia* emancip.ação social de ncs,sa' p;itl~ia. ba.lhista B;:a,'3ae~ro ace,·D<.l' de . 
lJU:J'.!eH . terra abandont.:da, vel·ed~· se (~'2dicar a estudos ttan~üi1amente, Ai está pQ.!' que San Thiaga Dan-' ,uma. pe;-;).íl m;.ubstit,uí'iel, pc 
<t~'xflda:: PD~ .sulco"> oe ·úgu>J.s que por I na. sr:a b!blioteca. vivendo das ren .. , tas se fez trabalhista, igual {\ S. ·9.11 Thiago D,em.tas ná. 
ali !Yl:'O:·L,flÕ:m. marcadas lloje por dt!..t' que COll",,""~ujra' amealhrrr,. tran.! ", dercmos esp.erRr encon:;rar 9 
~.l'ei1· .. $ que SI" p.s:dcm. mio \'a."tiô~o I qüL::!.rl!-ente. sc-ssegadamcnte! ~cn~vr P."f's!deilt,e:. ~.a l~~ f;')2!1~e; Sua i:ndiV:du.·~t'da.d{: é" desEas'; 
i"U:>'lt.~9. da t?l'ra que Cll'CU.!lCa o ::ao , . _ no~ e .. tr,nnho lr:a \i~<:.a ~., gr,~l?e~ f\..parccem. num pillS, de' (~mn eUYj 

- :) bl ta .pala e~e hon:C'm,. q.le. fez êle? co. qUe se fo~ ma e:n ~orr:l) .. de Su .. .." Que conseguem, em sou cérebro 
}~:an(:.í.scD, • . ~.o ,e:nt~n. t? quando tal ,SltU3.5~W se j homens:. e () ,~.lma ar:1:~t Cu '. e P ... ]lt~: I anos., São àom. cns e. xtnwro:n. 

Saa .rlúl.'lo DRnta.<;, comjgo v.~J;.\n- - Atjr,c.u-~c a P?lit'.ca. as d!tput:ls e at1tudes. man.1fest.lçoes C. Idem:,. Ao ll1azen3ntento -de Clllturll tão gj 

do, m03trahl.-~.e enc311tad,:, com é..:.<:;e luta':., ae-"-"a pOUtl~a e~, <.Iue :nada ~fie I mesmo ~empo em qUe .ln'iplram um, de, de cO!llw.::mentos tão 1me] 
l!nen.~o rio e d:z'a Que G.qmlo tudo e~~ p"'tdca <to homem pU.:Jl1CO_ E p~c-. rcüonh~clr~ento geral sobre ,as :ma.::.) umll vr.rdadeirR. sabedo:-i-a, ged. 
guarda.rR da .sua. infância kanscOl.'~ ::~H'OU exatam~nte, f',:lfU a. sUa mIl:- altas qualIdades, até m':3mo dOs. q.uc universal, 'I 
T:~a. em P.::tpora.. ~1a b~rr(l,l1ca do ~arJça, Q Partldo Trabalh;st.a B1'2.51_ se t.ol'nam seus eventu.::u,s ::Hlvfrsm';o-,S I . 
Sao F,aw!!Sco, O pai, of.Cla1 da Me- lt:i.::c. h''i-e é 'outm gesto qUe Q,tlel'O I ou. inimigos, des.p~rtam l'eações de O Sr, José Ermir~o _ P~rl 
rpba, fÔ·Z,l e~~l1.rregado de sc:v'.90s de x:lr, aqUi, realçado, l-'.):que éle bem lçriticas e a.taQ.ues às vêze ... « ag1·cssi· V, EX~ um ap.:1.rte? 
cacoSp. Mm,stéllo. naquda reg.ao, dctme a enverg3.dura. motal de Ban 1"-0 e vwlen"o,s ESS3f> l'f.lÇÕ<>S não 
Assim, ~h pas.sah'i Sall ~hlligO a i~1- ThLagO Dantas, ra~ dest.ltuidas' de" Dl'ocedincia c O SR. NOGUEm",o\ D~;, G!Jo1 .. 
fâll,,~n Tal e:-3 o S1'.U apego a :egmo o ~ . ~ ~ ,: Com mu ta hQn::.-3.. 
CO São Franc_"'co e dz P.rapo~·a que, I ()" .h.?mens de conhp,~imtnto q~an- funde.me~ho. qu"ndo nã"o, mO .... lvad.ru, 
d~PIl.., õe i.'16res~!lr ll.i. política roi to m::us estudam, quanto mais anrr_/ por senvDlcntc..'3. inferlo.<,,:,> como () '0 SI' .. ,TOU! El'mirio _'·v. Ex' 
n; 1'a :ulqu:r u lá ur,'la fa?:enda o1jlde. U:ltm os fenômenos .sOCIalS e poJiti_ despeIto e a invej~, rcs'.lh1m t do eS- tô<1a 1ft razão; ao tx..'HIümn n \'id, 
de quanco/e~ gl!GlldÔ retomava nno eGt!, cada \'ez mai:s. pensam na5. cau~ pirlto de, compet1çao. que tanoo pude eminente Pro[l.'l;S\H' gan Thiago I 
pMa fazer fortu~'<l, não para ganhar a~! do povo nos problemas ql\e estão' .... er nobre! ~llan~ D1esqumho e,; E!-u:- tas. E:\i., de ~kto, amigo dos 
<Unhelro. mas par:l revel' o panoram3, ree!amando ;solução em todos os pa!, d,\: de .,e~.oroçoes de f.n:: publ.cHa._ am\g:,s. conl~e-cl~O em C! 195~, qut 
para. se sent:r ,e,ó e mQis forte, paro ..:ca, mO.'ment.e naqueles ·como o no~· r.o..,.... e:st4~am~ cr~1:1pdn o ..-:l.nd.icato 
~e sent:r' sôzil)ho c mab robu.slecicto 3D.' qUe forcej.am pela C0t.:qui~ta do tsse cl.Ul~ dialj§tlco, {lolêmico . e ,cl?nal d.a~ l~dustrla de: Cimento 
r,q. sua co~:~gern, na s\J.a fé n~ste g:G.t)- Sftl ac"envoIVlmen~-o economicl). o~ !pgl'e~,s.iVo accmp:mha e cerca, de pr~- lUa de Jl1.nel~O, I 

dê Pais. ~O'lUens qUê se embrcnha.m no' va.s- I feré.:lcia, os griindes homens que tido Dc"poi3. durante vários' an03, ni 
Sr, PresJdenle. o. amb:en1.e físico, tiS~jmo terreno dos conhemmel1t.os nEto se delxam tic..'lr n.?s bibllD-tecas, nos Vi. Na m.nh!l rompanlw. de Pern 

n-qc::o aue, geralmente, se vê c se podem deixa.r de reconhecer Qjue o labol'aMr~os. nas oficit~)s de traba~ bUco,' sabendo das im~!lsas difícu 
g1a~rda· da mfànda e (f,3 juvcntuôe, lado mfUS ~pe.tigo:~-o, q.ue o aspecto lhO, disc:eto,s' e- sem bulhH.';. parece dcs por que eU paEs/na.. avisou 
I';],'H'·t." oferecp.~ ao homem, por meio soc:al a. exigir maIS CUidados. é .aqu~ qUê' êsses que ·[:cam lleisa pOSLU\'!\. um dia. de que chegaria ali, De : 
d~ forte impressão psico16gíCIl,_.como le onde.,se coloca a grande mas~lI. se protegem com a hurnlldade em que !lG. cidade de Bezerros :e na. de 
que podêre.s mentais. e v.irtllais, UU1ft. qUe traoalha .para a gl'anC:~za· dos se apóiam. Aquêles. porém. qUe saem ruaru, eU! do!s discursos magnif 
e..c;pécie de sentido moral, de visão ren- Va1.<;cs, Que mng~ém sf! llu~a quan- às ~áreas do debate públh::() c polit.ico aU pronunciados, conquistou apla 
listiea da natureza e das necefsidades t·o. a eSSa ~tU~Ç''''IO .socl.o1óSlC!l. poli_ diflcHmente esc31)8.m (l. êsses ataque$ de valor ine.st.imâ\'el para no5Sa c 
h~ana.s. . Uea e eConOffilCa. inj1.llito.s, a. eSMs agrf;lSsô~~s inoo!nr._ panha,. cando-nos oportl1n14'ade 

A cO!l.$c;jência: ind~vidl1al leva. às Ao el'·P1rit-o ele San Thiago Dantas das, exiempOrâneas e sem qUllqucr vencer uma. lut.a das mais titàl1 
vêzes muito tempo, longos anos, qmçá, n:lo poderia ter ficado esquecido ê,üe: fomento, já -\., inicf.ade.s nest.e Pais, COl. 
para rMlet~r ou tran.c;mit1r em at1tu- a.l;p~to ímportantissimo lja vida ma- , San Thiago Dantss. ,se.nh{)r Pl:'es~~ IBADs. IPEs e outros gr\lpo.~ i 
dcs. em ato.s ou em Ular,ufE'stnçõe.':l, .,llel··a, Onde está a 'mal')rlit dos que dente, esteve nesse úlúmo o-ampv, no ressadoo em. .tll'ar do Partido Tl'1 
essas impressões. Mas não deixa de .H:~ta~1 ~os Que tra],'alham, dos. ~ue campo da dialéti~tl.,. no campo da po~ lhista BrasiIeirÇ) s\1il .fôrça. San T 
fazê-lo, Hgando-.St; elas à visão dos p~lc"am. ?Os que dao .s~?r, e· sa,1"ue lêmica, da discussão. d.'\. luta. Oialé- go Dant.:ls, já ad-oentado, ali c 
fat<1s Bocktis'{' político<: Qu.e o conhe~ p~t"a a gl.landeZ~.d~ Bz:a~Il. Está e~~ tioo e.polêmico, sempre .:e most.r/Ju, pareceu para, lutar' por Um ideal 
cimento tH::n:co e cientifico dá aos ~Je os nd.ustnals. Não, Sr. Pre.'3i- Foi ... esta uma das .suas Otn"e" -. _ sell"l:pre. defendeu. Era amigo ,de, 
bo' Gent.e! esta entre Os comereiantes1 i' ~ 1.1, S ~a. affi:!.gOG. 

mens. Não, S:, Presidente? ~tá entre' o raeter :h~S. Nem .?or :l'.so, pOl'ell~ . 
. Repito que San Thi.ago Daniás, pO.i;~ !'unc:onalismo público? Não, Sr, Pre~ no aU",e a~'j suas 1 ... t2~.: d,.1.{; ~.am

euidor de QIltenas formIdáveis, SO~l'e'l Si~cnte! Está com os agriCtl!toreS? pa~as, perdeu a" serenlQ.\de~ .... a .. ,c~n: 
tal atração. Foi essa. atração, essa Nao. Sr. Presidente? On(j-e está. a ~~u.ra e, a nob.eza, ao r~,:,eb ... r R::. 
impressão, "forte, conservada da: me- gn:nde maioria dos que lutam pel!.t lnJunas, os. ~taques, n.s cntIcas dos 
njn~ce, que o conduziu à poHt:ca, e gra.nd€Za da. Nação brasileira? &<:tá seus {l.dVer~a:-los ~u~ dos qUe estavam 
precl&:unente para Mina.s, onde pns- ent:'e os tra1;lalhador-es do noS.$O pai'!" do outro lado e. le",ponden<:!? a t.c<fos 
sou a 1nfã.ncia. e onde se formou em Só êles formam a. grande massa, li êlcs, semp.re se ln1nteye altlvo e no-
humanidades, em Belo Horizonte, grand~ maioria, e, no entsntD, as SU3S br~.. . , 

Sr. :etesídente, o eminente Sena- necessidadflS, as suas rétvindicações venhor PreSIdente, ('St-J. é s. grande 
dor Afonm Arinos,· discursa.ndo no air.da. n.-o loram aInda atendl'd",s, 
"lI' d mm' o • -~I'r" do túmulo .. , f.gura q11e agora desaparece, abrindo 
u. lmo o g, '", vr: ... Este no.'so pais emanei,DOu" •.• " 7 ' de San 'l1ag-o Dantas, tr·açou b:\.. um VacllO sensivel, um grande VQ;1.!O 
lh~ntmente toda a. trajetória. dêsse de setembro de 1822. Estamos saiu_ nas fileiras fr:) Furtido Trabalhi.sta 

d h do das comemorações de mais U!Tl ~r!lsüeiro, Nenhuma. agl"emi::tção po_ 
gran e ornem. anIversário às. sua jndependên~ia. Na l1tlca, em nosso pais, tem sofrído 

l"oram companheiros .a.mboS, desde realidade,. porém. essa. indepcndên~ tanto como () F.T.E ... nest~s-ú.lt.mus 
11. juventude. São homens da mes- 4:la apenas significou e trad11ziu a dez Sl1(JS. 
!na geração, um mais velho que o ou- !;eparaçáo da colônia da. sua metró- O sr. Jos1l1)hat 'lI!ariho _ Permite 
tiro, a})enas d-ols OU três J.nos. Afon- pOle. Não representa, <te modo ne- V, EX!). Um aparte? 
00 Aírinos falou COm autol.'ídade e nh4n1, a ind~pendéncia econômica e, O S.R, NOGUEIRA DA GAMA _ 
çonhecinlento, .Foi bus:::ar San. Tiago sobretudo, aq,ueJa por que ainda 1u_ Com níUlto prazer e muita hn~'ü'a, 
Dantas, no seu primeiro desabrochar. ~amos, ou seja, a emancipação eco.- O Sr. Joso.phat Marinho _ Vo..~sa 
[te ·escola secundária, depoIS nos seus nôm.ica e .social das classes trabnlha- Excelência v~m traça.ndo um admirá~. 
encontros de livr·arja, na Rua. Ro- doras, \'el perfil do Pr<lfessor Sau Thiago 
BrIgo Silva, no Rio de Janeirt, San Thiago O'antas, homem do """n_ Dantas. O lUoco par-Iarnentar rl1de~ 

o SR, NOGUEIRA DA GA..\1h 
Agrod,eço ao ap.arte do nobre s~ 
<101' José ErmíriO, que 1.'l1uito hom 
meu discurso. 

SeMor pr€sidl}nte,. o Pa.rtido '] 
balhista. .a~asileiro está de luto 
chado e chejo de profunda tris' 
pela perda que acaba de sofrer, . 
desejo, porém, Chegar ~lO f~rn de , 
discurso. sem aprCCiar um aspecto 
personal1dade de San Thiago Dan 
que _de muitas .pessoas talvez não 
c{lnllecido. mesmo da.' genera1id 
daqueles que acompanhe.ram a 
ativida-de púbHca. 

D'zía~se comumente que San T1 
go Dantas era um homem ,trio, 
ruem rijo, homem não' afeito M (J 
ÇÕéS. 

hcompanhou~o nOs cursos acadêmicos ~..... nd te - I' d' sarnento, que tudo tinha para d-eE- pe en . ,nao pO< eflQ.. IZer. por 
. Illas 1XIes do professorado. Traçou cansM, que dispunha. _de tôdas 8,<; qunJquer dos seus r€presentar:.j,es'. 

tôda a. biograflia do granç'le morto, ccndições para não buscar aboncci- mais, nem 'lnelhor, sôbre o Professor com rara. proficiência. I Nada !e te- t ~ TI' 

Fomos cOnlp.:1nheiIOS no" pe.r1 
Tral:r3.1h:sta Braslleim' de Minas ~ 
r.ais, eu Como Pres' d€n te da Con 
são Exeeutiva e êle seu Secl'eti 
Geral Nunca hOUVe e.ntre nós o ! 
nor cho(]ue de di5put:l:. partidária . 
SU.1 lealdade eroa absolutamente f 
de qualquer dúrida ou cont.rol'é!"l 
No Estado sempre n[)3 demos t 
com êle. 

. ria. a. acrescentar, talvez, ao que dis- meu os, sentiu nos refolhos da. ,<õua ",-,m llB.g'O Dantas, liôbre o advog·a~ 
se o professor' AfonllO Arinos. Falou alf!1a, do seu coração, da sua cons- do e sôbE,c o homem público, 'do que 
éte, tcnelushre, na proJeção. polWc:;, cJ,en::ta, que deVIa dar fi. 1:eU país V. E:;ia. o esta fazendo, Permitjr~ 
de San TLago Dantas nos ú1times runa contribuição do seu esPi:rHo e,' me-ia, apenas, acentuar qne o !tl'an~ Certa. OCasião, um dos noss.0s cc 
anos de sua. vida,) por is:w, buscoU as fileira's aê~e par_ de profes.o::or, cuja.s qUoJ.Hdades a'nda panhc:iros sent:u-se p~)rtuTbad{), cl 

." .. , 

Senadores, um 
que abordou 

mais sensivel 
Dant.as. Foi' 

A~~'::~oIJ~ma. 17!> 1 à. heira 
.!ocíólogo 

m'~NU '·aOs OU~ 
de 

ti.do, q~~ é o pa.rtído d-as ma~sas, agora foram exa1tada.t, buscoll na de dificuldades de urdem pessc 
o PartIdo TrabaJhLsta. Br.as.iJeiro, cultura, as condições indis.pensé.vei':5 Problemas sóbl'e problemas acumtl 

:r,1:uitos. estranham, até Hoje, tenha Dara 1ornar-se o eminente advogadO ram~se na vida e nas' atlvidnde3 Q 
êle p!'oced1do deSSa forIna. Acu~a.m- que foi. O advoo;ado. por. 511\'1 vez. se compa.nheiro. Apr,t)xirnavam-sp 
nD àe ter sido integralist.J. COmo de conquistou, na,,; lides f('renses, a ex~ etelçóes, San 'I'hiago e eU o- a51: 1 
f!ato o tOi, por tlllis an03 Um ho_ periênc',g, Íl1dispensavel pa:ra da!' mos, como a out.res. Não conseg 
mem de trensamentot Sr, P!'as~de-nte, major brilho e maior segurança acs I éss.e companh-eiro se eleger. Tem' 
Srs, Senadores. está eXpoEto a cs~as VÔO.S do homem público .. 0 pr·ofs,:w.l' depois, E,an Thiago D.antas procu!.'i 
conjunturas. culto e o adt"o~?'àf) f'xnerient .. pud~~ me, agh.ado, emooionado como nUl 

Quando Ssn 'I'.!úagO Dantas ln,")"re-s- ram ton~D!re.:" dEfin'tivamente, lFir.'l eu o havia vi.sto. SDlieitando n 
sou no rnte.~r~o cUr-M-i.a que o que o ilustre homem, 8<rOra ct':S?p,> (concurso f.',1ra apaz!gu.ar a alma d 
m~ndo e.st,.\y. 1is\o ~ ~a a di- :-ecfdo. se tornas5e aquilo. cOm fIi.!ê se companhe'ro, Que. fôra até êle 
,rett~ e. 4S ~f ~ ~ so.e,Ü~·is ~llcer!'ou, vitol'iOf:qm~nte, a ISU'1 V:d:l: di~1l reoolvido a :i'uicida.r-se, 'P' 
ec.n.«U!&íam ad ~. as e1:ites \im lHlm€-m de EstadQ num P'lls em que ndQ .agUenta, mal'S A Wds., 

. ~' 
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Nunca poderia. eu imagina.r que um nfstro. Disse,. naquela. ocas:ão, q'tle o popular qu~ ~: "OS mortos. go-:er-Illlorte, SCtênO, enI!"er.w.nc'Ú ca .sofr~. 
homem- (lu apa.rente tranqüHiéoJ.d;;: e Professor san 'Thiago Dantas terla. os, V1Vo.s . Entre os dom, pre· mentes qu~ m::igcam no cO~'po e :l~.l:tl. 
eeren!dade como san Thiago Ol:iJtas .salvo, (} Parlamentarismo braslleiro firo segmr jl. sentença dD pom, pre· I l'izam (t ahr.:l, ' 
se Óe:'x·!l.sse possuir de tanta como· no jÔgo de poUtica entre o El<,ecllti'vó I firo aceltar que os roo:'tos governem ~ 
ção, de t.mta perturbação em0'J;,i'va, e () L~gis1ativo. éle termmaria os vivos 0r. PI'e.s.:dente, quero t~,mcfm r~s.. 
Pela e::-""Plo5ã.o de um comp:lnh~h'o obter o apoio dO p.lrlamento p~r0.' saltar, nas m!.nh·J.3 bre.'é''t p:11'.1Y; f,,z, :.tt 

. f d 'A' d ' h ,Nunca, 81'. Pl'es!dente, um p3.h pri~- fi2:u:'Üo ct~ cristão, q"e ~O',',0.'! en, fr"n- ; "'r, aJ:queo!ttüQ pelas dificuldncn,'J ,'eio en €r o reg'J.me, In a ma16, no ... re "'~ ~ v '" -- " ~ v 
nA S,.,a 'O' tn h O 'dO 't f' Cl::;{jU V..lnto~ dos S~U5 mozto,::;. llu.5tl'es a m-o.:·t~, pl'eJ:~::t,rando-s, p,""::" ,~ n",.",,',. pC"l..l:r o meu concurso e muitah fQ- ~. a. " d! () UVl .mUI -as c,on ;s- B' El _'>- _ ... ~ l.-

. rem "'" pruyidêncills que J'unto~ to- sões de parla1UBntlut>.S r.e.sponsá .... eis como o rasll. 'es são numerosos. nh1.d:>. dn He:n;dRde . 
....:> .... D N Não .sito, apcll:',s, &~se.s d-Qze do Par-

mames pura alivia-ln -das diflctl:da- PS e da UD. , no sentido de tidO 'l'rabalhiGt.a BrosHeiro. ~!e.s são 
des c t.ranqüil1zar a sua vida. pa-SSoJ.d() o f8to-, reconhecem o êrro mu:t-os outrOS. Nuuma. h~stória de 

SenhOr Presidente e Srs, Senaào- êrro de viSãO polítioo. - que cOme~ 
t ~ qu.n.s~ qv!]"· tos anos, o~ DOloSO;:;' mOr_ 

Tes, contr')Stânóo com o que dêle terem. E OC,Os néS, que vivemos U.:-$- tos ilustres formam multiôjes, êle.s 
emans.V:l SQU êSes aspecto humano, te ent;r~choq,ue de paixões· e de di- vêm desde 'I'~rad.:nte.s, êlc.s pe~é1rr<)nl 
era, no fundo A, su. allna, um ho- vergêncIns, c:.stamo.3 SUjeitos 6 assim t 

\,4.oQo d a nD'.:.sa Ris ária, ert.bora alnC:.]. pe-
ruem emotivo, um homem senthllen- proc~ er. quena. en-che1ldo-a de !o:::os do luz e 
tal. Faço esta revelação porque a O SR. NOGUEIRA 0..'\ GAMA -" de lições que não morrem. 
nluitos pode. parec"er estranho qu-c a,s- MUlto grato ao nobre Senuõ'or Bezena 
sim o fôsse; mas o pel'ce-bi, não ,só Neto, pela wa \'ali'osa. cooperação ao " Nunca Um p::H.S, Sr. Pre.s~dcnt~, p;;e
ne.s.su. mas em muitu.s outrns vpor-, meu àJscu:,so. C!SOU tanto dos seus mortOS i~-a.')tt'c.6 
tunfdades. Sr. Presidente, as perd.as sofndas como o Br-asil. Nunca p:'ec.;sou tanto 

San Thiago Dantas lutou, durante pelo P1'B são as maiores que uma de Um osvaldo Aranha, de um G-e-
dois anos e nOve meses, .contra a mó_ agremiação polit:ca. pode ter, pe- tUo vnrgas, de um Ant-ênla Carlos, de 
lés tia que o abateu. Seus a.m.:gos Jaw riodo tão curto: em 19W, um JQáo Pinheiro de um Tinlctentes 
bias da. graviuade do mal. Os médi. ceu, inesperadamente, no aio e de numerosas out::-as f:gUfas que 
COs montaram em f.ôrno de sua !;)lO- do Sul, aquela grande !1gura formam a nOSSa. fUeil'a imensa de in· 
léstia uma posição para. enganá-lo. Salgado Filho nos últimos. dez tc1i?'.<tcl9. de est.arlist~. de yerçladei-
:81e se deixou aparentemente iludir perdemos Getúllo \tUrgas, Alberto ros arallto,s do pmgre-s.'lo· e til gran-
mas sózmho, C()m a sua lnteugên: qU(\;lini. Abilon Sousa deza desta terra, 
da, cem a sua fôrça de espíriLo. du- ele. Bittencourt, n~~I~~~'~~~~1 &p-ero que S~1.n i'hiago Dantas se 
rante dois anos e nove meses, lutou Brochado da. t· enméire junto dê!..s:es. mOrV.Jti ílmtrtB, 
tenazmente c'ontra a morte.' nando Fel'rari com a ajuda.. de DeU3 e COm aquêl~ es_ 

Três dias antes de SêU falecime-nto, erri tã-o pouco piri"to dinâmico, com aquela sua dIa .. 
<:ha.mou U111 d03 seus secret.é.l'ia,s e de atuação, Iética brilhante, cc:n aquéle dO~l dê 
tlmigo e. numa ma.n1!este.ção já de ços à causn tios fazer da. polêmica uma obra de êÓns ... 
desabafato e de desâ.nfoo aparente, povo dêste ,País. Perdemos. há d'.C$, ti'U-;ão, E:'l'ero que San Thiago Dan~ 
dec1.a.rou: ('Não estou lll.a.~S agUen. EUvaldo Dinlz, hOje homenageado nez- t"1S consig:l, . .,.u"""'tl·....<;e à falanse d-o:s 
tando O aparêlho. eMa, e a. cuja- memória também ""5- n~os mortos dos m?,Jg distant.es da 

Tudo fiz n-esta- luta que vinha mau- tendo meus sentime-ntos de pesar, llOLS-a H:atória e traz§-loo todas para 
"tenda J3011tt'(\ a, morte, lUas o apa.- Perdemos, afintll, San Thiag.a Dan. o cê~ário brasileiro, conclamando.oo 
relho não me resiste maw, Chame t '" e. uma lutn. pela redenção desta ~utr;.a 
um pslquiat:a- para ver se me dá 8,].. as, pela. emancipação etonônüca do nosso 
gum estímulo, a :fim de que possa Costumam dlzer 06 adversários trabalhad.or pela reestruturação da nos 
t>rosseguir. ': Partido Traba..lhistJJ, B:-asileiro que s!.\ economia em bases que possam f<3--

Esta. a fibra de Sn.n Thiago Dan- não temos homens nas nOSSM j'jle1- tabe!e-ce:- uma melhor distcibuiçi:.o da 
ULS, dêste gra.nde hQmem, dêste gt.. rM, Mas. em de zanos, perdemos rell-da, EieqI o que não é possível, e. 
g3.nte que três dias antes de morrer grandes flgur.li5 da História do El'a- prus nenhum, cnminhar para Os seus 
a1nda. mantinha acesa a luta de do:.s sil. ' grandes destinos porq:ue onde Só t<..i 
anos e nove meaes eontra. a morte. DCU6 há de nos ajudar pam rr.!e, rIcos não há pOS-.3:biUdade de um., vi~ 

S• Pl'esident •• -~Ae fl'our. que - da livre e l'!ual capaz de. a.õs~ur!lr CI 
~ , , I) ... .....uu '" daqui por à!ante, outras figuras aoo, - - -se lo' consU'tul um- gl'an~e p.,.~~ .... destino das grande~ na<'óes, 

, .... ... u: ~ \.lU reçam', E estou certo de i~to ~ 
,p'.\ra o paí.s, ~e o me.srr.{) homem tecerá. Assim OOmo a Sr. P:esidente, 
que foi recusado Pr1meiro-MJn1~-tro. trabalhismo- brasileiro e Clf'2l1entino 
n~lma memú-Táve1 reunllio do (t~n .. S· TIl! g ~ nttl espir,!o VIril, 
grefSQ NacJonal. Ninguém poderá di.. an a o L.i'l. :u; e 
zer, hOJ'e, diante do ~UIJ ocorreu no como tlB ju.sros e sãs . que SOUbe lu .. das classes que, em contra a morte,' e a Deus peço 
Brasil, que dêue e.to a Câmara. dos pela. grandeza desta pela. Jlaz do seu espírito, como, tam-
D(~putados não teriam decorridos gm~ têm procurado atrair as bém sl!pllcO que lhe dê fôrças e lu~ 
v€"s co-nsequênc!n,s parA a história do rauÇ(ls, como foi a õe zes para que possa reunir-se GOs nOS~ 
ncsso país. Dentas, outros hiio de sos grandes mortQS, às nos,s,Js gran~ 

Estou entre aquêles que aCl'ed1t-arn redil wfredo!"', Outros des fjRuros do passado m<rrto e olhar 
qU2, tive.c;se San Thlago Dantas stdo nh :: até r.ós, aI) no...""Eo para. ê5te pais, que tant-o pl'ecjsa de 
8,c:nto -prmieiro-MiniGt:o. nOOBa situa- dar-nos MO mã{) protetora e p:,ogred~:r, Que tn.uto nec&sita. de bem 
ção, hoje, seria. outro., CCrulciente de nos nesta camlnh:tda que tem~ estar, de ordem e de felicidade, <Mui" 
suas resllonsnbiIJdadc.s, como demons .. percorrer. to bem! Mu!to bem! O oradOr é C1l1n~ 
trou na. Paste. da Fazenda e n(} Mi- O partida Tra.balhista :exasileiro 11rimC1!tad,o.) 
n1E-tér10 d:::s Rel~çõea Ext-erim·es, ttn- fre profundamente tôda- essa.> pe:-M O SR, PRESIDEN'l:E: 
do Um grande domfni.o sóbre 'O então das mas não desanima. Ao contrário, 
Pr\$itlente da. Repúhlica, era sempre, busca, no exemplo de-SS<l.S grandes fi.. (AdlJ:I/)erto SeM) Há outros o:a-d.o. 
dentro da. admin.iStraçJ.o pública. O guras, Os fi.,mac1ais de que 'necessita inscrito,. pata o encam:nh:men-

. pa'.riota extremitdo e isento que te_ para robustecer sua-s energias e orga- da volnç'ãO, 
rl& oo.lvez conduzido o Brasil a. ou- nizar as suas lutas. as suas ct\mpa.-
tra3 enseadas, a outros portos, a ou.. h 1 d d 
tros caminhos, melhores que ês.ses n os em pro >lS causas sagre as 
para onde fomos an'rtstados. desta- grande Pã~a. 

SCnadOr 

Registra. êss~ fato, Sr, prooidente, O Sr. pedro Carneiro - v. eXIl-. 
com sinceridade, numa homenagem g, permite um aparte? 
e§sn grande Ilgura que deslJpârece, e O sR.. NOGUEIRA DA GA..\[A 
tarr.bzm COmo uma. advertência aos COm prazer. 
pol1ticos do BrãslI paro. que pensem O Sr. Pedro Carneira -
COm um pouco mais ae responsabili- própria nome e em 'no-me 
dade e senso tõda v~z que tiverem de Traba.lhista tlac!onal. "3l!,'CJ;,mio-nos ~t'o.ll1,,lll'" 
ado~r uma. at1tude que po.s.sa inflUIr homenagem p6stume. que Ç:m
ou ooos-1onar graves conseqüências est.a. Casa ao grande brasilei::o, 
p3rn o pro6re~ e o bem-estar -do fe~oor San Thiago D:llltaa. 
povo brasileiro, 

O Si, Bezerra Neto _ Permite Vos. O SR., NOGUEIRA 
sn. Exa, um a.parte? Muito grato aQ nobre ~nador 

carneiro pela colabO:-ll~ão 
O SR, N"OGlffi!RA DA GA),!A - 13.0 meu discurso. 

Oom p::a:c.r. Sr, presidente, erelo que é de 
O' Sr, BeZ2rra Neto - Esta pascO,,- feUow um selmo que diz -ma.ia 

(?;5!n do b!i!hllute di~Ur50 de: V. ElO. nos assim: fiQue o pa(";ádo 
f:-z-me lembrar a oportun!de.d3 que pul-/oe os mol'WS; quf!. coada dia que 
twc, na tribuna do San~do, d.? cha- ponta nos mostre, apenas, um 
m~:r 9. atenção d'!'3t,a Oaz9. pJor,2 aqul .. dIa. ele trabe.Jho." 
h qUe constitui um .ôrro do- Partldo Náo seI. Sr, presidente, se 
SCc1nl Democr6tlco e do. UnU'G Da.- o.brouquelar·me nessa salmo de 
m.~ática Naei<m9..1, por fôrça d:J. feUow, p~lo aspecto pe.:.:!miGta que 
ln-:'!tlrla. queT'ilo reje.it1.~.m o D:G.;.";le d~ ~OOl'I'(\ em reb.9§.o ao pe!Sado, ott 
~n "I'h1acro Dtl-nta~ paro ~rim-c1ro·Ml- ,devo preferir f!.iIU!la. velha. Bsntençe. 

- , 

Vimo~lo, rccém~saldo dQJ Mnccs 
eSCQ}ll'eS, disputar e vencer num c.:m .. 
curzo, a. primeira cátedra de prof~a.. 
GOt.. Por várias vê-zes submetu- ';,. a 
concur-;os, vencenüo-os bri1h,nt~men~ 
te-. ~ V;trAs a f!:;ura d-o hó:ncm p·.íbli
co llpa:xon:rdo pelo E:tado onde eic ..... ~ 
ceu suas, ath1ldadcs po'at,C2,s, en,uno
rE~'do das montanhas de M~na-s GtrZ-i3, 
er#l):.ntedo com o rio da Unilo Nacio
nal e com aqu~1as e-strada .. por cn-de 
os pione;""Os levaram -a civiliz3.(',ijo ~H~5 
rincões m.lfs dIstantes da Pãtrin, O 
h-omem, que tão bpm rep:r~ent.ou o 
Brasa no.; 'C'ertames 1nte:'I12'\.:'o·tUl"s. 
Clnde- pe,-ntifleou por sua fntell~~~n-:il"J 
Q eulturn; contemplamo-lo diante da 

D:Z8m Os jomais de hoj€" que o Prv .. 
fc.::s;;r S:.1n Thi0,:;O D8nt:?,.'l, \1~11(J 
apl'bx~m&'!"se a h()~o'l. derrad-€sa, p~d,U 
:1, famí;~a. C1ll~ lhe trouxe~e um w(':._ 
dote, o s,1J,'::-E'rdote da parcqu11l cn~_e 
.êle "iv;a a cie São João Bat:sta da. 
L.'1JJoa, s:tcerd-ote hu..rnílde, desconhe:-: .... 
do., que, ch)madó à belra de seu le;~o. 
C'uviu do.:; láhlcs d,:tqu~le ilustre en· 
fê.'1"p.o, em plenu lucidez, d,s3e,'C;ç~(J 
adm-1·;h;.;1 ~ôhre (t vi: tud~ COj S:::rnt.· 
!uenlc.,. 

Ge=a~m~nte quandQ Q padre é ch~, ... 
ma~ !\ (I&5:ist:r um enfê4'mo, é o ti..'· .. 
dre Quem f31:l, quem desperta I!:l ~; .. 
ma elo dOente Q5 sentimentcs de fE e 
de conficnça na a":s:8tthlc:n d<) IZr€.7~ 

O Sr Jo'"é ·Gti'om!l.rd - perm:te V. 
Ex'~ u nw,.p"arte?· 

O SR. WALF'EEDO GU~Qr:l. _ 
Pai.3 n':o. 

o Sr, Josê Guima:rd - NCllre Se .. 
n~-dor, quan40 V, Ex\! reZS!ll:a ê~dJ. 
pcn,o àl vida de San ThiR~o Dam:::::;, 
está. completando_o de mane;r\1 nlU::.o 
feliz. Aspecto pouco conhecido daqu~· 
iá grallde persOl1alldMie é o dó sent~ .. 
nWllto reli303Q, Creio,. n<lbre sen8.':ttlr, 
qlle San Thiago tol; de::de a UH}C_C.G_ 
de, prciundlmsnte l'elig:o-.o. Po:::,o 
mesmo anl'..nçar 0. V. Ex"- que sou {.c~ 
tl!ais ant.lgos amJg-os de Sa.n Thi&J,o 
Dant.[t.o;, CeTta vez, - Iá se vão trinta. 
anos _ viajand.o com êsse grande 
.::iimgo. tiVe CC1tl',ião de pre.1enclo.r. no 
H.óiel da. Bahia, tal a intimid.ade que 
me lig(l.'ia. a êSse grande cidadão 8 
s'rande bl rusi.1eiro, ql1"€' de.sde cquêle 
t.empo demofl..strava. que seria assim 
pekl. vitla a fora., de ver rezar oRU 
Th;ago DantS)5. Foi, para mim, im
pressão que guardei até êste momen
to, Quando :;e falava, nQ furor d'l, vi. 
da. política, que estávamos diante d-a 
um homem S3ID sentimentos _ ch&
ga:ndo-s~ ao eX41-gêro d-e se dizer que 
e·an Thiago Dmtas era commusta _ 
eu sentia, Coll1o êle, ti pesar de ver 
como a. vida polít.ica oferece flgruroa 
tão fortes, NeSt.e momento, Monsa. 
nhor Wa.lfredo GurgeJ, Vossa Exce
lênci.a faz inuito bem em resro1tar o 
sent:mento cristão da ilustre deoopa. .. 
r€'cidO. Complete, pois, Vossa Excelên.. 
ci.a., dizendo Que t.emos .fé - e certezo. 
mesml> - que' San Thiago Dafita.s 
foI , por tôdSl a vid-3, pr-c!undamentiJ 
religioso, 

o SR, WALFREDO GURGEL
Agllldeço o ·aparte do- no11re Sfmt!.-doT 
Je;:;é Gulon:ard, que veio completar 
minhas p:1..'.avras ao resz.aItar $; figura. 
tcmbém do católtoo, do homem quP 
soube enlrentll.f a- morte, que se pre
pr,.1-rou para atravessar os umbraJ.,s da 
eternidade, Nenhum':!. outra palavro. é 
mais neceSSária ago:·n. 

O perttl traçe.do p,Jo Senador No
~ue!I'a Q1. G(lma nos apresentou um 
homem de sentimentos públIcos pJ:o. 
Iundo.:J, um rerdade.ro sSta.dista. do 
qual hoje €.5.tã privado o Br~il, como 
tllsz.e o nobre senSf-lor J{l~a-fllt M-ar!-
11110, tão pObre de homens de Estado_ 

.Per- ~tas fCZÕE-"S, Si·. Pre5idente, 
quero, em nome do part.1do SOCial De .. 
mocrático levar a U'J..sa SQ1io.ari:::-dado
ao P.lrLl.a.o Tl'.J.b!'dhJ.st.a B:esileiro, tio 
pwfunda-mente al'n3i:io cem o' morte 
do Pçofc,~~-r .s~n 'rn!~ga D::-"1.ta.s, a 
rl":pre"::ht2ç~o d'J E1!:a::1o d~ lI,.fir-2C 
Geta's, c-o Cor::1l'~S7'') .:-r~~',:)~3.~ e. t:-:a
'Jé.!n, à SUl),. fp.1:1Í.l:~. 

Co;n -à mcrt3 do P ... "o:!:'"-~cr S;:''l 
Thiago D.:!nta.s, o Bra.ziI pcrú.:u ml_tí~o. 
o llr':ls:I esta de lut-o. T:::~o~. nD tm· 
~anto, a certeza c!~ que ,';,2'i.. e5r>:'!.:-o, 
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oc Céu, vel.a-rá pOl' ('.')ta..pátrin a quem 
trmto a.m~mQs, por est(). Pátria que 
b;)je chora 6: sua pero...1 irreparável. 

Em o que tinhn a dizer, 

O SR. PRESIDENTE: 

(Adalbefto ticna)· Tem {t I'al:1.vra o 
nobre Senador Gllldo Mondin, 

O SR. GUIDO MONDIN: 

~~ DO eONORI!1!I80 NAetONAL: ·{Seçl!.o 111' 15etemoro ae 15/15·,," 
.. ~.-.. ---'--'-.""-~-' ~ ~.~ 

lia enlutada, ao povo U1in~iro c ao 
I\.utído 'I'ra';::'aHIista BrasHejrO, ,sem 
dizer mu~to máis, diante de tão gran_ 
de perda: tambem morreu Francisco 
Clementino Ban Tiego Dantas. (]\[tâto 
bem.l) 

O SR. PRESIDE;<TE: - . 
(Adalb/!rto Szn~) - Tem a pala

vra o nC'bre Senadol' oortés Perelra·, 

Pro!. San Thiago Danta.<; :passa bus_lc~nsino superior, de natureza a'.ltár
ca da verdade, no início da sua vida, quica, e dá outl'US prvoidênc:as, tendo 
na sua juventude. abraçoll ent:usiã3tJ. .. 'Pareceres lns. 931 e 932, de 19(4). 
camenre uma. idéia que, na época .• erra. da C~missãQ de Projetos do l:i:xec'.ltivo1 

a grande idéia. do mundo. .Abra';ou favoravel. com as emendas que ofere
wn caminho por onde legióes de mo- ce (ns. 1 a 4 - CPE); e de F:.nan
~,QS seguiam esperançosus. convictos ças, ~avol'á\'el. - Depenc':endo de: pro
de que aquêle caminho era o cami- nu.n~Jame:nto .da Comissão de CQusti. 
nha da salvaçã.o humana, da salvla~ tmçao e JUGtlça sôbre o projeto e as .. 
ção do povo, da salvação da Pátrillo. emend:;t!;; das demais Camissõe:; cita
E neSSa busca inquietanto da. ver_ tads sobre, a' emcnda de Plenário" 
dade, o Prof. San Thiago Dant.as, 

. depois de ter lantas vêzes buscadQ, 
por fim, já homem maduro, de pen. 

2 

De há muito observav::mos a mar.. victo, concretizou a sua idéia e o seu 1 ~~~~~~~~~~~~5f~~~rrl1s~a~m~~e~n~tf:O~fjo~rmadO' absolutamente con .. cha .inexorável da mo:é.::t'ia cruel que democráticos e pas'sou a 

Volaç.áo, em turno único, do Projeto 
de ~~creto Legislativo n.o :39, de 1964, 
orgmar,o da. Câmara dos Deputados 
(n,O 171-A/63 na Casa de odgem); 
que aprova a "convenção C'oncernen
te ~s normas minimas de seguridade 
naclOl1al" adotada em Genebra, em 
1952, pOr' ocasião da 35.1). Ses3,ão da, 
Conferência Internacional do Traoa· 

() vitimou. idéia não apenas a orien ... 
Sua inteligência rutilrmte, sua cul~ do seu caminhnr, mas, tam .. 

tura nas letrtls juríd~cas e nas letras a orientação para 00 outros, 
humanas, pastas a somar na cons_ os mais moços, para os que ~ 
te~ação d-DS que deram e dão caráter 
à inteligência e à cultura braSileira, 
~E.riam sufic:f'ntes para admirá~lo, 
Nestes últimos tempos, p!Jrem. essa 
e.ctm:ra.ção cresceu com a· fôrça de 
Uffi:l mística. A d.oenç.a, ainda mais 
Qll<mdJ a &..l.bemos incurável c capaz 
ue um golpe final- a qualquer il1S~ 
tante, abate e esmGga - e abate e 

. esmaga mesmo os mais fortes. Nê M 

le, não. Em San Tiago Dantas, não. 
t:l? s8J~ia do seu destino e n6s t·am_ 
b2!l1 sabíamos que n.!io estava lcnge 
Q de.s.enlace. Ent,rctanto, é!e supe_ 
:;-a\'8 aquêle pense.mento que te!'.a de 
~:.'r, {> fácil imaginar, uma con5t-2nte 
(l.<, angú,st:ías - CUln a ten~cidade 
do ,>ell '"raba!ho intelectual, em que 
ni') deixava t,ransparecer um Só des
vl':n 'do 'nt.imo dral1u que lhe corria 
o f!:)~pO e os sentimentos. Daí n'Jssa 
arlm:!'fl;:fio até à p:-rplexidade, 

Ni:f.l pr".i.vava da intiu" ida-de do 
g;'?~1de mOl'to. Mas' nno esquccJ!' 
nunca que êle fô:'u um dos que, com 
fl SUÜ palflvra fácil e convíncente, 
cel1l n sua lógica llmpida e a' fluên_ 
c::". ctn", ~em argumentos, dera.m·me 
os m:nos do pensamento político qun 
eu seguiria. A vida, a.s circunslân. 

C'C:3, Os 8c:mteclm.:mto.?, levaram·rio, 
d-·p.;J!s, fi, orientações que combati, 
m~,!) observei sempre qu~, no fundo 
do sua açãD política, gr3vrtavam os 
ve:hos princípios filosóficos que o
marcar.3In também, como marcaram 
n. mim e a tod-os os qlle ~e encon
tI'fjram C0!11 a mesma d:::utrina 

,.~ ~,él'i.e M obras que publícon, seus 
rl:.3rnrSD'3 e confe!'ências, sua pal't.i_ 
c1~c.c;ão ativs. nas reunlôes interna
cio!l9.!s. sua ação no Govêmo Exe_ 
C'ltiVO e sua. atuação no Legislativo, 
formam um cabedal extremamente 
ric;) em e'ementos pJ.l'a o julgamr;n'o 
t:-anqüilo ,d<Js homens em tôrno de 
EU1- personalidade singular. Mas não 
será neces~á:,io esperar o temoo para 
dimensionar sua. estatUl'a. O admi~ 
ramos e exalçamos quando a ê!e nos 
l'eferiamos em nossos debates, sem 
embarg'o das teses contrárias que 
porventura defendessemos. f:: que em 
nenhum instante deixavamcs de ter 
dkmte de nós sua figura explêndida 
de homsm público de virtude e.criso
ladas. 

Perde. 'pois, o Brasil, um dos seus 
nobres filhoS: Perde o magistério 
perdem as letras jurídicas, perde ó 
Parlamento. Dentre a intelectuali_ 
da..de brasilejra abre~se um claro, A 
voz, plena de primores na inteO'ra_ 
ÇllQ lt'icida de sua erud1ção, Que~ vl~ 
:nha sumindo como observamos nes
tes últimos dias de ação letal' dn 
moléstia, agora calou para semp.re. 
Mais uma campa assinala o fim ter_ 
rena de um valor humano, nos en M 

sinando e advertindo _ ensinando e 
advertin-do inutilmente, sabemos - e. 
transitoriedade das glórias do mundo. 
M'as, mesm'o diante do fim que a. 
morte traz, temos um argumento e 
,uma afirmação: tôda a. fôi'ça da mor~ 
te é nada. dia.nte daqueles que marca
'i'a.m com o espirUo sua passage.th pela 
:'ido.. Isto a.conteceu com San Tiago 
pantas, O P~rtioo de Representação 
Popular manifestá seu l'fzar à fami.., 

Rend-o, po~'t.anto, Sr. presidente, lho, tendo: pareceres contrarias (sob 
zer à. presença do meu PartidO' a esta em nome do meu Partido, a União ns, 707 a 709, 1964) das Comissões: 
reuniã-o de tanto luto e de tanta Democrática NacionaI, o respeioo fi' de Constituição e Justiça; de Rein.
tristeza. a reverência a San Thiago Danta~ ções Exteriores; e de Legislaçü.o S:)-

desaparecido. da-!. 
Ouvimcs o depoimento Que pa.rtiu 3 

do coraçã'Ü de um cm'religionã,rio e Mandou. me o meu Partido, tam_ 
conterrâneo e que t-erminava mos.. bénl, que tornasse presente a sua Votação, em turno único, do Projet.o 
trando EUa dúvida sôbre () pensa_ palavro. de tristeza e de -solidariedade de. Resolução n,O 39, de 1964, de au
mento de Longfellow, ou o pcnsaw à Bancada e ao Estado de Sergipe torJa. da ComiSsão Diretora, que apo .. 
menta do povo, sem saber bem qual pelo desaJ;lurecimento do DeputaàC1' .lenta '')távio José de Anchieta no cal'· 
seria o mais acertado: se seria en_ Euvaldo Diniz Gonçalves. go de Chefia da Portal'ia, PL-3, do. 
:::endel' o sepult~mento dos mortos Ouvimos também. sõbre . oquêl~ Quadro da Secretaria do Senado Fe~ 
como ponto definiti .... o e fabI, ou se Deputado, um depoimento dos mais deral. 
a hipôf.ese popular de que o.s vivos comoventes e sinceros, pelo qual quem 4 
são sempre. cada vei mais, governa. nãQ conhec!a Euv.aldo Din1z Gonçal~ 
dos pelos mortos.' ves pôde entender, enxergar tôda a Votação, cm :primeiro turno, (iU Pro~ 

Entendo, Sr. Presidente, que todos sua personalictade. ~cto de Emenda fi Constituição n.o 8, 
nós conduzimos 1111 alma .a etE,rnl_/ de 1963, originário da Câm.ara doi 
dads. Ma..::, há 'homens privilegiados PeJa. fala do Senador sergipano Deputados (n,O 2-A/63 na Gasa de 
que conduzem, tam)é.m, nas mãos, Euvaldo Diniz Gonçalves era uma O!igem), que dá nova redação ao pa
pedaços de eternidade. O Professol' pessoa que, se se procurasse sinteti~ ragrafo LO. do 3.t;t. 28 da Constituição 
San Thiago Dantas pertence a éstes zar os seus ~'umos e a sua vida, num Federal (autonomia dos Municípios) 
Ilomens qu.e, com a sua lição, com o pensa)1lento, eu diria: foi um gesto tendo Parecer favorável; sob n.o 701: 
seu exemplo, com a sua luta, fazem incompleto, foi um arrebatamento, f<li d.e 1963, da Comissão Especial. 
da morte não um ponto final mas um entusiasmo que não se concrett 
uma. espécie de reticência, por onde ZQU; foi um ideal blL~ado, que: estu_ 5 
o pen.::ament-o continua, por onde a pidamente, a morte levou no último D:scussão, elU turno suplemeiitar do 
vida. se etemiza,' O Professor San e lamentável desastre da aviação bra. $ubstitutivo, aprovada com subem:en
Thiago Dantas, dando lições de Di- si1eira. das na sessão de 19 do co:-rente, ao 
reito, plantou sementes que germl~ Portanto, Sr. Presidente, a p~la~ Projeto de Lei da Câmara n.O 181. de 
n.al'arn; o Professor Sano Thiago Dan~ vra.. do meu Partido está presente 1962 (n}> 3.714-B/53 na Casa de 01'1-
tas, apon~ando rumos. fixou orienta- nesta sessão e, através d.a minha pre .. '-~em), que cria a Instituto Brasileiro 
çõe.s que c'Jutinuarão depoi.~ da .sua senca na tribuna, tambêm a. :;olida_ de Turismo (IBRATUR), tendo Pare
morte; o Professor San Thiago Dan. riedade da União Democl'ática Nacio~ Cel', soh n.o 93, de 1964 da Comi::isão 
tas em. portanto. um dês$E'1õi homens nal. (Muito bem!) d~ Redação com a redação do vel1-
que não trazem apenns na alma a Cldo. 
eter;ni<lade, mas oonduzem nas próM O SR. PRESIDENTE: 
prins mãos 'pedaços de eternidade. 

O cOl'religi(lnál'io falou, o .compa_ 
nheiro de Partido, o amigo que com 
êle conviveu, A minha voz e a do 

distante, que não o conhecia. 
sequer pessoalmente, além de ser a 
própria voz do adversáriO, qUE'. tem 
portanto uma visã{"\ nova e uma nova 
medida; que. vê e enxel'ga o Profes_ 
sor por um ângulo nôyo, e um ân
gulO que me impre,~iona e me olll'iga l-õ;s~i:~llores Sena(lores que apro~ 
a respeitá_lo e a admirá~Jo. €'.ssas medidas queiram 

O Professor San Thiago Dantas sentados. (Pausa.) 

presença de cultura e' de 

6 

turno UlllCO, do Re
~57, de 1964, em que 
Ne~o e outro!) Senho~ 

marcou a história poBtica. do :araaí! lií~~il~!es!t!á;~~~~~:i~ initel:lgência, Quantas e quantas 'Iê~ . 
zes e:5ta Pátria parou, para escutar DiscuSsao,. em turno suplementar, 
a sua. palavra, E a sua pala.vra era Substitutivo de Plenãrio ao Pro-
rumo; e a sua palavra era destino; jeto de'Lei do Senado n.o 137, de 1963, 
e a sUa palavra era caminho. que autoriza ° Poder EXEmutivo n. 

emitir selos comeUlorútivos do cente-
Admiro o Prof. San Thiago Dantas da Associação Coml~rcial do 

no decorreor da sua. formaçã-o t.ntelec~ (Substitutivo aprovadO, em 
tual, porque sou daquel~s que adnli.. com subemcnda, na sessão 
ra.m ma.f.s· os homens que não tive- , tendo: Pareceres (sob nú-
raro o seu pensamento nascido com. de 1964) da COlnissão de 
pleto, porém que, pelo contrá-rio, tive~ encerrar oferecendo a reda.ção do 
ram êsse pensamento marcado com pr.óxima a. 
o signo, talvez, de érros humanos. 8 
Admiro, portanto, o Prof. Ban Thiago ORDEl\:l DO DI,A 
Dantas, cUja origem de pensamento . 
não se concretizou na. forma poUtica seSSAO DE 9 DE SETEMBRO 
mais Derfeita, que é a forma demo.. DE 1964 
-crática, ruas que na sua busca. da (Quarta-feira) ~i~!~~~~~:~~i:~:~t~;~~ turno (com 

da constitucio~ 
do art. 265 do 

de Lei 
que dá 
dà Lei Verdade, nessa busca. inquietanto que . 1 

a.ma::gura. as inteligências; no seu 
desejo de se encontrar e abraçar com ctn tunlo único, do 
a. Verda.de, o pro!. San ThJ,ago Dan- Câinal;a n,o 138, 

a 

tas que, como homem de cultura deve ~;:1~~~&~~, iniciativa. do 
~ e'Ülocado no alicerce do seu pen- República, 
sarnento a dúvida f!1osófioo. que Ulan. a Paulista d~ ~~1:~~~~~~:~:\1::~:~~ da f!Hy~dar at'5 da própria duvida, o estabeleciment.o iseIàdo 
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9 la 
n;scussão, 'em tünio ÚlÚ:O, da ,reda

ção final (oferecida pela Comissão 
de F~edaçâo em seu Parecl'! 11.' [lG3, 
de 1954), do Projeto de Le!. '{'.,\ C5.-
1!l.lra 11.0 137, de 19G4 (Il,'J ~,1'iJ ,-,",;.1 
na, Casa d~ origerr" que nut,1rl71 A 
abertura, ao Ministério da .Jt1'S;il~:l e 
Neg'óC'íos Interiore~, do Cré(l':to e~,pe

dai de Cr$ 25.000,00Q,00 p~r3. (} fim 
que es(lt'ciffca. 

Eztá encerrada n sessE.o. 

(Le\'!ln!a.-,:;c 3, fScssão ~ .. s lG 11;)

ras c 5ã minutos). 

tendência do Plano de V::..!orizaçã.o 
EcOnÓ1l11C;l da EU Ih,o· ti;!. ~'fonteira 
~udoeste do P.:tis p:H'a lccu.çflo da SP~
la n 9 72, <.10 19 an-jqr, do Edifk'o Pai
n.:!Í!'u, Si~')HLio a. RIN Siqueira C,lm-
1l .... :~ n'·l 1.1~'3. em pÕ:~.~ Alegr~, Est.:t
do do R'.) Gn:rd..: do SuL 

B9) R::J::çib fj::ltl do Projeto de 
Lei do senJdo n'J l/l}, de 1933, qJ.e 
regula' o ex,'!l'.:!:C {) d3. pronss:~o d~ 
'l~_cnÜ'o de Aêm ·:lj~t1.l~'fro, 

~ I E, :,~\'J,'" r::1O' do pro,c:o rl~ 
Decré't,) (,c]:.:ol3.tivG n) 'lO, de 195--i 
m\l 101-_~, de 1963, na. CR~a de OI'i
:;em) Qll,'" lloJ.ntém o nto do TJ'iJunal 
de Contn,'1 da Uniã'J de~eg;;'1tório de 

(11? ln~A, de 1963, na Casa de ori,~ 
gem) q'ue mantém at.o ient'.!:.",tório de 
El'ibun:tl de Contas da U:1(8.{) b regis .. 
t:o do contrato ce'eb' a.::{} P',' 1.r~ 
ma ~B-M do B~'asil - Indlu~r'a Má~ 
quinal=i e Serviços ,Ltda, t: (j l\.1inisté·· 
1'io da Viação (; :Jbro,s: P,}!JiT' 

N'Jd3. mais ha"end0 qt..t tl'atar, dá·· 
se p)r encet'rada .-/ reulll,lo, la,'rando 
eu. Neuza Joann.l OI ~, ,. Vt<·'-;;·'Ui.O, 

d p cs::"nte rlta, qu(,. um3 l'ez- ap!'ova
dn. <:~rá a.::sina1a peio &nl1(\\' pres: ... 
de!Jte. • 

D~scussiio em turllO únIco, do Pro~ 
jeto de Decl'.eto Legislati\'u n:-> 7ô, 
do! 1964, originário da Câmara dos 
Deputados <u . .} 141-A/64. na Casa de 
origem), que mantêm o ato do Tri
bunal de Contas da União que re
cusou registro ao cantratÇ) do emprés
timo, com recursos provenientes da 
colocação de Letras do Tesouro, no 
valor- de Cr$ 50.000.000,00 ..icinqüenta 
milhÕl'S de cl'Uzciros), celebrado entre 
n. União e o Go\'êrno do Estatto do 
Piaui, tendo: Pal'eceres favoráveis sob 
n,a 783 e 784-. de 1964, das Comissões: 
d~ constituição e Justiça e de Fi
nanças. 

ATA DAS COMiSSõES 
recentJs e ses.senta e qmnrJ. reuni'
,se extraiOrctinària.mente, R Co-IU1~:1O 
de Rzdação, sob a Pl'esidênei:l du Se
nhor sena::'or Antônio carl')s, presen
tes Os Senhores Senadores ~b?'st.iáo 
Archer, WaIfredo Gurgel, ?\'It'nez~s 
Pimmtel e Lobão d,.l Silvd~'[1, 

registro aO contrato e têfrn(j ~lditivo 
cel.ebmdo (ntl'{! o }'Ilnistér~'~ .1' A;rri
CUItyrà e a fjrnl3. A~CJ A,1f'~lh;s Ci-II 
entlflcoS S. A. 

Comissão de ConstitUição 
e Jus!ica 

ATA DA 17~ REUNlA01 ORDINARIA, 
REALIZADA EM l' DE SETEMBRO lO'i) R~d.1çao fina] do p:oje!o cL I 

Decreto Legislativo n1 ~3, de U/34 :"1 f}- REUN_AO, EX'lRAO::illlNARL!\. 
In9 34-A, d~ Hi'S3. na Ca.S'3 de Ori- REALIZADA NO DIA 4 DE SBrEM, DE 1954. 

As quinze hO!'as dO dia primeiro de gem) que aprovu o aUl do rrib'Jnru ERQ DE 1964 
de Coucas dg União que denego'J Je-~e;embro d~ mil novecentOs e sessenta 

e quatro, no Salão Nobre do senadO 
Fede:'aJ, sc'.; a. pres:dência do Ee:'.1hor 
senador walfrêdo Gl,;'rgel, Vice'Pl'esi~ De,xam de CJtnj)SHcer, DO!' mo~ivo 
dBnt~~, presentes Os Senhoroes senado- jmtificado, os Senhores S::U3.dores 
res Antônio Carlos, Auréli-o Vianna, Dix-Hl1it R!)'~ado e Júlio Leite. 
Eàmundo Levf Sigefredo Pacheco € A Comissão ,ap~'ova os p~recel'es em 
Eurico Rezende, reúne.se a Comissão que o Senhor Senador wal[l'edo GuI'''' 

~istro ao contrato de cJn.smuiçú~ de As 16 horas do dia 4 de setembro 
.1foramento de telTen.(l de marinha d-c 19G4, na. Sala das ComIS5ôe1:, sob 
situado â Rua Domingos Mondim. na a PI.'{'sH1ência do SenhOr Senador 
Ilha. do Gov(>.l:U0.d<l!·, na Cidade tI'J Mon3:o A!'jnoS, presentes Os Senho
Rio de Janei;-o. re,.; ~entl,dores Jefferson Qf. Aguiar, 

119) Redação finul d.) Projeto de Jo.~~phat Mal'inho, Wilson Gonçalves,. 
Re-S'olução nt} 42, d2' H.\l34, que aUt.f\WI- Bezerra Neto e Edmundo Levi, reu .. 
za a Prefeitura .\1t(r,icipal de eÔl'!{~ ne se a Comissão de Constituição e de Legislação Social. geI apres2nta dai, seguintes redu~ões: 

1)eixam de comparecer, por motivo 19) Redação do substitutivo d) Se-
jusriflc+lldo, .(,:, Senhores Senu~or~s nado no Projeto de Lei da Câmara 

'Vivaldo m~, _. :,- <te {)1 Com1&;2.0 n9 181, de 1962 (n9 3.714~B, de 1953, 
Ruy Carneiro, Eugênio Barros, 4Dtô• C 'Q ') . 1 I· 

A)e,:;re. Rlo Grande do Sul, a conUaJ;' Justiça. 
emp.réstimo f'xtr1'l1o CJrn O Banco ln
teramer!cano de Desenvo;vimento. Delxam de comparecer, pOr motivo 

Jusnficado, 00 Senhores 3enadol'es 
A!-C'yslO de Ca:'valho e E.mi~o Re ... 

n 'o Juca' e AllUio Fontana (llcen- na asa., o.e ngem que CTl:1 () 11" :l~ 
- tuto 13rasi!-eiro de TU1'i;:mo IIER.<\-

ciada)". 'rUR) e dá outras provid~'!1cia.s. 
1!: lida e 3'pravada a ata da reuniãO 

A segmr, d~iâxJ. a p~'esidência o n:Jo
b:'e S:::llo11vr Antônio Cal'los a qual é 
ocupada pel-O Sr'nhor Senudor Sebas
tlã{l Archer. anterior" 28) R2d~çfi.o final do Pl'Oj~tD de .oe~ 

Q 
Senhor pre.sidente concede a pa~ cret{) LegiSlativo n9 28, de 196-4 (nú- 12Q

) Red!1.ç'~.o f:nal do p;·,ojcto de 
'1 mero 10'j-A, de 1963, na casa de Ori_ Lei da C§..ma,"!'a I1'~ 137, de 19-5-1 l11Ú

lavra ao Senhor Senador Aure io gem) que mantém deci:são denegatõ- mero :l,173-B. de 19-34, na Casa de 
Vianna que emite oS seguintes pare· l'Ío.:t do Trib"Jnal de contas da União Origem) que au::oriz2. a abz-xtm3., ao 
cercS: tit t" . de registro a. contrato entre o Mi- MinistérIo da J'lst:ça e Negócios In-

zel't'ic, 

li! \.ÍrspeDsl':-dã a leItura d<1 at~ da 
l'eu;l:ãú anterior e, em ~egu!da, apto.. 
'\'at:3. • 

D~s prlljeto.3 con~t.ant€~ da pauta 
silo r,,~a~ad:'s os .3egujntes~ 

- pela aprovação do SubS UIVO nio!e'j'j'" da A'_j·,·cult.ura e Ped.j·o 'la- • ',., ~ d ·d·t . I . 
t d 'et d Le' d Câ "" v ~.. -..en ... re..>, e cre 1 o especlll oe ..... , 

'D.presen a o ao pro) o e la' ch[!co d2 Mo::-ais e sua mulher. Cr$ 25,000.00'3,00 lvinte e cinCo mi- Pe~o S'madOr Jefferson .fie Aguiar 
roam nO 47 de 1962, que Ildispõe sôbre lhões de cruzeiros) p:ua Q fim que eS. 
O káfego de embarcações com arquea-· 3") Re:iaç'}o final do Projeto de pecifica, Pe.a aproyaçào do Projeto de Lei 
ção até sessenta toneladas em servlçO Decreto Legislativo nQ 5'0, de 1964 do St:D.1do n Q 42~64. _ Declara de 
n:'s altos !'ias" e favoràvel à. suberoert· (n9 99_A, de 1963, na Casa de Ori- 139) RBdaç10 f'n'll do Projeto de· , . 

I · ~ 'd t ut1Jidaà~ JúblH.:'! a SocledaCte Au· da da Comissáo de JuS 1ça ao rt;;"l€n a gem) que mantém decisão denegató- Decreto LegiSla ivo, n9 46, de 19{14 :uhado a d.e Dr. JOÔO da RocÍla MQ.. 
substitutivo; ria. de registro ao contrato celebrado (n9 l03-A, de '1964, na Casa de Ori- relra, com sede em Fort.aleza, Estado 

_ pela aprovação do pl'ojeto de Lei entre a União Federa] e o sr. Geor- gero) que m.antém decisão do Tl:lbu- do Ce3':'á: do Pl'ojeto de Le: da Cã. 
da Câmara nQ 49, de 1964, que revoga ges F.!'ederic Rcsier, pan exercer a nal de Cont.'l$ da Uníão denegat.ó~·io mara n9 110..64 _ Altera di~pOSições 
O artigo 508 da Consolidação das Leis função de Geólogo, na Divisão de Fo- de registro ao contrato celebrado enk da U.'l nQ 3.780, de 18 '/ 60 ,plano 
do Trabalbo. '" mento da PrOdução Minera.l dJ .M:i- tre o De}JartamentJ Nacional de ae r-e::la~siflcação), relativa às séries 

submetidos'à discussão e votaçao os nisterio da Agricultura. Obras Contra as SéCas e a prefeitura ,de c!:tSses de Impressor, Enca.jerna.-
- ~ MuniCipal de pjaneó, Estado da Pa-

pareceres d:.'l Jenhol' Relator, sa.o una' 49) R2dação final do Projeta de raíba, para constrtH;,ão sob l'e2'ime de do:, (-Ar'::,: e TécniCn de Artes Gra-
nlmemente. aprovadOs, 'Decreto Legislativo n9 83, de 1004 cooperAção. da açude "G&l'rcte;;,", r:C!l<:: do Jt'cjet( de Lei do Sen'3.d<) 

A seguIr o Senhor senador Antonio (n9 125-A, de 19M, na Casa de 01'1- nO 44 61 - Institui o Dia .Nacicnal 
carlos oferece pare~s contrário aO gem) que rnf3.ntém o ato do 'I'ribunal 149) Red-aç:'io final do Pr')1<:tQ de ,h$.' Arte~. 
Projeto de Lel do senao<eT n Q 1,",1), ~e de Contas da União denegatôria de Decreto Legi81ativo número 80, de Pela rejeiçã-o ~a.5 E:menOaf; ap:u:en ... 
1963 _ "Assegura aO funcionáno pu· registro ao c')ntl'at,) celebrado entre de 19M (n9 3ü-A, d.e 1963, na eMa de tadSa pela Comissão de sen'lço Pú
blicO federal e autarqulco, para efeito a Imobiliária Cinelândia Ltda, e a Origem) que mantém a decisã::l do bhw no ProjEto de Lei J:, enmara 
de aPosentadoria o direito de cômputo Superintendência das Emp·tés.as ln- Tribunal de Contas da Uniá0 dene- n~ 22-64 _ Altera o Quadro do Pe.5-
do tempo de serviço relativo fts con- corporadas ao Partimôn10 Nacional, gatória de registro do contrato ftl'ma- ,!,(I.al da Secretaria do Trabalho: de 
tribuições para quaisquer Instltutos e de pl'omessa de venda de áreas de do entre o Govêrn() do Estado de São Projeto de LeI da Câmara n9 4264 
Caixas de Previdência". terreno localizadas na Fazenda Ser- P8ulo e o Ministério da '~6rieultura, Düpõe ... sôbre contagem de tempo 

tão, Município de Vassoura.s, Estaào para desenvolvimento da cultura di) de s2rviço dos ex~diaristas Of obras 
A Ccroissão a:prova o parecer do Se- do Rio de Janeiro, trigo. ,.. S ! P·bl· ~ d 

cid 'ho Sena. uQ ,zrv ço u ICO ,,,: e f'rB I 
:obor Relator, ven o o Sen r- 59) ~dação dns emendas do Sena- 159) Redaç:lo da}, emendas do se. 
dor At.."'l'éllO Vianna. do ao Projeto de Lei da. Câmara nú- nado ao Proj%o de Lei do Câmarn, PEla audiência do .oP-SP e do M:i-

Finalmente, o senhor sena.dor. Anto- mero 19. de 1963 (n9 3.846~B, de 1962, nÇ 138, de 1964 (n9 2. 153_B, de 19'64, nlstêrlo da. Saúde Eôbre o ProjC'to de 
I • O Lei do Senado n'" 43-.64 - Altel'a o nio carlos emite parecer pre lll1.ffi r a na Casa- de Origem) que altera O pa- na casa de OrIgem) de llliciativa do 

Projeto de Lei dO sen~do nQ 80, ~e rágrafo única do art, 29 da Lei nú- Senhor Presidente da República, Que ttrt. 1~ da Lei 1.:>73 de 13.3.52. 
1964, solicitando a a.udIêncIa dO Mi- mero 3.149, de 21 de maIo de 1957, transf-orma. Q Escola. Paulista de Me~ 
Ilistél'io do Trabalho quanto à op<)l'tu- que dispõe sôbre as.sOCiados obrjgat.ó.. dicina em estah~!eclm€nto iSOl1\da de 
nidade e cnveniência. da proposiçãO, rios do Serviço de Assistência e Ser~' erulina superior, de natureza autár-

A COmissão aprova o parecer do Se- viço SOCial dos Economiários, quica e dá outras providências. 
nhor Relatr, a,bstend-se de votar o 8e~ 6Ç

) Redação da. ,emenda do Senado 169) Redação das emendas dQ Se-
nhor senador Edmundo Levi, autor do a1) projeto de Lei da Câmara númerQ nado ao Projeto de Lei da C"mare. 
p:ojeto. 105, de 19$3 (n' 3.617_B, de 1961, na n' 139 de 1964 (M 2 173-A de

a 
1004 

i d Ir l er Casa de OrIgem) que detel'mina a ar.. ' ' , . ~,:" 
Nada ma s haven o a a ar, enc .. borização das marg-- das rodov,'"'' na t?a.sa de OrIgem) que mshtm o 

ra·se a reunião lavrando eu, Claudio ... ~...., """ saláno educação 
I, C. Ifola Ne'to, secre-tá;rio a presente do Nordeste COm árvores forrageiras. • . 
ata que uma vez aprovada será. assi~ bem como a construção de at.er- 1-79) Redação tinal do Pr<ljcto de 
nada pelo senhor preSidente, ros-barragem para rcpreS!lmento de Decreto Legislativo n9 59, de lS.s4 

águas. , (nO 1~8-A, de 1964, na Casa de ori~ 

C . - d R d - 7') Redação final do Projelo de gem) que mantém decisão do Tribu-
omlssao C e acao Decreto Legislativo n9 86, de 1964 nal de Contas da União denetistório 

W\.TA DA 25~ REUN[AO REALIZADA (n9 173-A, de 10963, na Casa, de, Ori... de registl"O a? têrmo de aju.ste. entre 
AS 16 (J1) HO!R.AS DO DIA DOIS DO gem) que mantém o a,to do TrlbunaJ o DCT e a fl·rma construtora J. Pa~ 
~~' DE Q'~iRO DO ANO de contas da Uniã.o denegatório de U1.cio Limi-tad.a, pe.ra construção de 

.., DE 19-64 regkitrfr ao contrato, celebrado em 14 uma 1inlJ,a d~ quoos, na Avenida BTa.~ 
de setembro de 19<80, entre Arthur E. sU,' na Cidade do Rio de Ja.neiro. 

. J\s de3\'<;Se!s horas do lila d"j. dO ScIlaefer e J. Ataliba WoI!. como !li) R,odaç;;" ~m.1 d<> Projeto de 
• cts.., dê &étemmo do, W:O ae ~ nO~ prcprietárlOS loes-dOTes e A Su~rm- ~eto Légi&latwo n\l as, de ISO! 

~ ,~ 

Submetidos os parecé':,'S à C1i~cus. 
t:ão e vot~ão. sem rastrições .são 
aprovado:>. 

pe20 Senador Edmundo Levi 

Concluindo por sovrestar até elabo.. 
raçã-o do novo Códl~o de PrOce.~so 
CIvil o Projeto de Lei do Senad'l 
n9 30~52 - Modifica o art, 880' do 

CódigO de Processo Civil. 

Submetido o parecer à dis:us.::ão e
votação, sem rest.fiçoes é aprovado. 

Na.d.a mais havendo ~ tratar, en
cerra'se a reunião, lavi'nndo eu, l!ari(J 
Bueno Brandão, Secretária, D. p;'c~ 
sente ata que dell'~is de lida e a'!)ro
vada. será aEZinada peln Senhor Pre~ 
sidente. ' .... 

~, . 

.. 

.,. 

-



Presidcntt: - Moura A.nrt!ha~ <l-'soJ . 
. ., .cf' t~t,,'MC:enf,f ,Nl.'li,'!,.,t-lJ" àt Gum~ 'PTB! 

1'. ::iectcWrio - Oi.nart.t' MflrlE "iUtJN, " 
.'. So;>CrH,al1.l - l~iHl~n. -lYH"\rlr.r,, F6L>1 

3 ' secret:~riO' - Adalbertt '!'3.eua' , P't tsr 
4,' ,secretJiriQ - Cattett Plntlf'Jfe ,p~rN' 
1 ' :5:uplente - J09QUil'l1 Parente-' \ lJ[;.~. 
• '" $J)j);pnt.r ." P~1.I, 

3.' Suplente - Vl'lsccnceI!o~ rone!;:" P'fBt 
~,;") Suplente - Herihnldo Vieira • Rt'tll l('g!~nc'1 _ r,p:) 

REPRESE~JTAÇÂO PARnD~:R1A 
f 

PAR'!'1~9 SOCLAl.. l)E~10qRJ\ fiCO -j P~JJI - 2~ f'epfi':ôenf!1_nt..e9. , 
1 Jose Oawmara -' Acre 1~ . AQtOflle: Hallllno - t:sarua 

. i 
I 
! 

2 \....obão da Silveira - Parê 13 .,ctferto!l Clt> AguiaJ g Santo 
3 6:ugênlQ Bã['fQ~ . ...: Ma/'ann!H> 14 Gl\iJerTA.. Martnhu, -.. UUD,naUan 
4 SeuastiAc ArCnel - Maranhão ·}5 l\l()ura Arictrarie - Sao -Pãulo 
5 Vlctoriuo F'retre - iV'.aranhoo 1,6 At.Uto f'untana ;... Santa Catarina 
6 ':)lgetredo Pacheco - Piam 1'1 'O;l1dM vlotHlm ~ R O 'Su) 
'1. Menezes Pimentel -- CenrAi 11S ,Benedltc! Va1l9dnre!'.·~ M GeraJs 
8' Wilson Gonçalves - C~arri . 19 ~lÍl'ite Müllet Mall" Grosso 

9' Walfrf'Clr. GurgeJ : R O Nort.e 20 .Jo$:tIo. Fel1ct-ano .:. Golti!' 
10 Ruy Carnet-ro ..:.. PAraíba 21 -:.Jl1~ceUnc Knhlt.sc:hek ,.. Oo1t\s 
11. Leite Neto' - Sergipe ," 22 Pedro l,u!iovinn - Golà..'J 

• 

, . 

, --

-,/ PAR'11DO I'Rl\BAL.~IISTA 

1 AdaJberto Sena - Acre 

SRAS1LEIRO fP'J'BI ',- - 17 representántes 

2 OscaI Passos - Acre 
10 pessm\ (le Quelroz - Pernambuco 
11' JUS'é ·ermlrio -.:.: 'PernambUco , 

3 Vivaldo Unm ':" A. mazonas _I ,12 Silvestre i?éricles I\lagoas 
4, l!:dmundo LeVJ - Amazonas 13' v'ascotlóelQs TôrÍ'c~ - Rio de Ja-

t1elro. :. ' - 5 Arthw VlrgWo - Amazonas 
6 Antônio ·Jucâ - CcaTf\ 
7 Ob: fiult Rosado -' .. R: O N orla; 
8 Argemlro de-"figu"eiredo ~ Paraíba.! 

14 Nelson M~culan - PfI.·ram'i 
15 M~nô Braga -· .... {?arnnâ 

'O Banc"" Ca-rvv1ho -_ PernBmbiIc~· 
16 Nogueira da Gama - M Gera14 
17 ~~I!f'l.t"a' Neto;- Ma-tõ Grosso . 

UNl~6 DEMqCRATIOA -~A'cION1U ((fD~1 '~ 16 re'presen~antes 

1,,-Zacharto.s de _Asslimpçfto'~ p~ 11 Padre-'Calazan.., - Sâo Paulo 
2. Joaquim Parente - Piam -~ lO, á.dolpho Franco - Paran6 -',-
3. José. OAndido - Piauí ' . Jl lrihi!lJ ll'nbauser S catru1lla· 
4, -Oinà.rte Mariz - ·R.a do Norte }2, Antôulc Carlos _ S, Catarina 
5 João Agripino ~ Paraíba . l '13 _ .Dan'eJ. Krleger - Rio Grande do 

·6 Rui Palmeira - AlagM8 . ·1 . SUl' 
'7. Eiirlno Rezendé- -- E ,Santo LH. Milwn Campos - Mtnas,Oera1a 
n. Afonso Arinoi! - Gunnabara 15".' .r..obestd9 Cosl,h .;.. Ma.t~ Grosâo 

PM'r!DO [JIBERTADOR IPLl -- 2 ·representantes 
1. Aloysio de Ca'x-v~ih~ - "S~iuà"'_;, !4 ',Mem ,dt! sã, - R. G. do Sul 

PARTiDO I1tABALHtS'l'A NACibNAt.i~) ,~ 2 rcpr~tantea 
1. Cattete Pl~l1etro - PCtr'6 .e. ~', - ::i~ -C,t!lÕ d~ Matos ~ S. -~aulo-

PARnpO SOCIAL PROGRES~lST A tPSP, - 2 represcntantou 

t; RaUl Glubertl ..,- lI: ·~a.nto .... -'"'.~.c ~Jrru,~J Oouto ;..,. _á,'de Jane!Jo 

PAfl:J!IDo ~C~ISTA B~rL.reIªO epSBj ~"1 repr~cntaDt4 
1, _~ühmo -\T1an!J' - Gü~nab,ar9;: 

. MOvlMWN:I'd Í'RASiLlUl3T·A RENOV JlDOR <MT!l.' - 1 rep,..sente.n\l3. 
. I. iuirlió Ste1nbrucb ~. R!o de Janeiro ' 

PARTIDO REPUBLICANO <PRI 
';. Júlio Leite ~ S~lpe 

l' representante 

'. ~ 

PARTIDO Ô~OCRa.'j;À oRIST;O ,PDC1.' - I r.ptellOOtán~ 
- 1..' A.l'no~·_ de .Meio - . Atagoq . 

. SEM LEáENDA. 

1. Josapliat Marinho- Bahl. , ~.l!el'lb.ido VIeira '- SerslPt 
·REStndO 

Partido Social .Delnocr~t1co (PSU) ••••• ~~' ............. ,. 
t'ij.J:ttr~\l-" fis.·balh1 .. ~ta- Sr'aSflelt'o IP'I'B) ......... _._.; •• '.'; ••.• 
União -oe.\noCTQ,tJm Naétona). (UDN) ••• O'.-. ... ~~ •• _." 

P,artldb _ Gtbert-ador tPL ••.• 0'0 • • •• • ••••••• ~-••• , ...... _ • .;; 

- .partido l're,bàllljsta Nacional fP1'Nl ••• -... ,.-_ ..... ., •• _ .. _. 
ParMl1t SC1{:1aJ. I?rpgresststn {PSPl •• ~ i ...... ,., •• ' ••• "O' •. ": 

Pa..rt2do Soclaltste- ,Srqsilclro 'tPSls); ••• u~. __ • .-.._ •• 
Partiqo Ret)UbUcano rPRl ...................... .-..-. •• ..:._ 
.Partido Democra~ CJ'js1:;âo iPDOl. .••••• u._..-n .......... 
MOvlme.nto T~~p::'lh15ta ',-e.enoVa~or (l\~t)... __ fi,' .t; •• ~ -

:!li. 
11, 
15 
.ÍI 
-3 

1 
-'-

Q 

BLOCOS PM:TIDÁRIOS . 

PSP. • •. ~." •••••• ~ •••••••••• ~." ••••••• ~ .. ' " Senadores 
3 p'rN ... , ••.• :' ............ , ............... ~ ... 

Psls .. , .•..• , •••• , ••••••• o, •••• , ••••••••••• 
Senadorea 

1 SenadÓt 
pf/ ...... , ••• -•• ! ......................... : •• 1 'Senador 

Senador l\.'fl'R ••. -1 ............................... . 1 
,puç _ .-....•.• "0 ••••••.•••••••••••• ,,". 1 Senador 
,Sel'l:'·. !êgenda __ .•••••• -~ ............ -" ........ '.~ 2 Senadores 

.' o 

Lidet do Goy~~no", .,.._ 

Dnn1el Kr1e&'cf IUDNl 

10 Simadores 

Vice-Lider, 

Mem de Sà 

., BLOCO PARLAMENTAR INDEPÉNDliNTE 
- ",;. -

,-.tdér: L!no ae Ma.tos LP'l.'N), 

Vke~Lfdere, 

Aurélio Vianna ~PSB' 

JúliO Lelt.e - tPR 
. Josaphat Marinho ~set JeietIda.) 

A.arão Stelnbruch IMTRJ 
MigUel Couto <PSPt 

• AruoD d. Mello (poa, .-

n PARTIDOS' 

PARTIDO SOCIAL DEMQ9RAonó6 
. lPSDt 

PARTIDO LIBERTADOR <PL) . '. 
Lide., Mem de sa o· • 

Vice-Llder: Aloysio de CarvB.lbc 
Llder_~ -Flltnto Müller 

\!1CO-Líder9~ 
WUson' UODç;:alve.t_ 
!;igetredo Pacheco 

, Walfredô Guigel 
.~~. 

PARTIDO soclAI. PROGRESSlS'l'/\· 
. Llder: MIgUel Oonto' ' .: . 
Vlce-Llder: Raul Glubertl 

PARTIDO rRAeALaISTA 
<NAOIONAL iPTIW· 

. PARl'IDo XRABALIDsTA 
BRASILEIRO· <PTBI . 

L!der: Lino de Mato. .-
Vice-IJt!er: .Catt,efe Ptnheh'o 

,LIO"'! Arthur VirgUlo 
Vic9-Ltcferea: 

Bezerra Nete, 
Oscar PassO!f· 
. AntOnlO JUC4 . 

Lidar! DaI1lel 

. VIISé-Lid.~": 
EurIco Rezende 
Molpha Franco 
Padre Ca!azlULtl 
Lope~ da .. OOlita 

m - PAUT!DOS DE IlM ·110 
, 'IlEPltESEN'l'4NTÉ o 

MOVIMEN'l'Ü l'RaBAJ4IlSTA' 
. R·ENOV 4OOB- (MTRI . . 

Repni .. ntaote: Aarào Ste!nbruob . . ' "'. -' . "" 

~All;;l'ÍDO REPUB,lJOANO U'RJj , 
Re~~eritante: JJl.lIo Lelt.. . .. 

PARTIDtJ 1S0000000TA' .•. 
BlMSlLElRO (PSS, . -. . 

ReprllSOZltant!>' AlUIIlIo Vianna 

AGRICULTURA' 

Presidento - _dor José l!lrmlrIo fPTB, 
Vlc .. Pr<>3!dantc - senador~nlo . ,Be.rroa (PSI» .. 

Tltultu'oa, ' 
~nJ.o 13m",,· 
JOM Feliolano .. 

. Tltule.rco 

JOIlO 'mnnJrIo 
Dilr-:a'Ult Ro&8/l0 

COJIlPOsiQAO 

l'BD 

o suplenlc:Í . 
1. Att.mo :J!'oriwna 
t, B.n~w Valhldaro 

Suplentea 
l:·M.~~a 
.2. Arsónilro .110 !"i!lUelrO<lO. 

UDN. 
. .. SUplente:> 

i:f:~'~~· 
a:i>.1. 

Tltultu<:( . sup!ontc<l 
Júlio LeJte . -' Ita"IIl G1ubC>t! ~ . . , . . ~ 

Secretário -3cd Iii\lp C30tas.. . .'.. . 
ReUlllõ,,: . .,... qu~ c" 1~ ~.. <. 

) 

} ., 
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CONSTITUIÇI\O E. JUSTIÇA 
Prestoeüt.e j\tcrnso AnhO!. IUUNI 
Vice-PresldeolP _ WiJ.t.'m Gonçahe" .uQ.n~ 

l"tttt!Q.res 
.. leltl'rl'ion ato :l\gumr 
Ali] Ollf(, Balb:nl
\~':Hsun G()nçn\V~ 

Ruy C~rneir'1 

"l'itu!ares. 
gtlUlundo LeVI 
Bezerrfl: ~et(l 
Art/:lUl Virgnto 

lonô\Jf'O.!'Jl{.iAO 

p::;u 
lSuplt>fltes 

I Menezt'-s Ptm~nt~\, 
2 Leite New , ',Jos~ FeUclano 
4 F~l:intQ Müller 

0"1 li 
Suplentes 

I l\.rgemiIQ de Figueireao , Oscnl Passoa 
2 Melo Braga 

i1lJN 
titulares 

AloySIO dé Carvalho IPL) 
Afunso ArlnOi 

1 

• 
Suplentea 

L)v,nJe1 Krleger 
João Agripino 

MIlton Campo.e 1-) 1 Erun \ co Reze~de 

" p 1. 
CHuJare:. Sup\ente& 

"OStlplllt MafltJna Isem legenda' Aarlo Stc\norucn IM'1'l\\ 
Se!"reiArta - Maria HeJPIl8 l:3uenll Brand5.o. 
Reuniões - t.luartns·feirus :li- l6 nOrD& 

DISTRITO FEDERAL 

FRES.:.lJENTE; ';en<l.do! AurélIo Viana 

VtOE-PRSSIlJEN1'-B: -SCGRd.or Pedro 1..uc\ovi .... 

1'\tulare5 

Pedro Llh.1ov1co 
Fl1mtu \lül1el 

Oscar 'Pa.;sos 
EUUlund~ L~Vl' 

EUI'ICO Re2.énde 
Antbn'.ü Oarlos 

p, S, 1), 

p,1. B 

U. D. N 

SupJentcb 

José Felic1nno 
Vi/aIIredo GurgeJ 

Meto Uragn . 
AllfonJu Jucá 

·zaCl)::\rla~ de AssU!llpCIA 

Lope~ da Costa. 
B, p, l. 

Aurélio Vianna L!no de Mattos 

SECRE.~ARIO: Aral!V O'HeUlv de Souza 

REUNIOES: '51!.-telral5' - a.~ 16,00 norao 

ECONOMIA 
Presidente _ Leite Neto' p:::,)). 
Vice·pre3ideote - JIMf" ~ ... "·mír'o (PTB) 

Titulares 

Leite Neto 
A nUa) Fomana 
J .l5f' FeUc{ano 

raUlarea 
Jose P.:rmlrlo 
Melo Braga 

Suplentes' 

A<1olJ;11C i"rancQ 
Lopes da Costa 
lrineu Bornhausen 

• 

COMPOSJVAO 

SUplentes 

.1 Jefferson de AgUlar 
2 -Síf!€fredo Pacheco. 
3 SebaEi.t.!âo Archer 

"TU 

UUN 

SupJentes 
I Bezerra Neto 
2 Oscar Passoas 

fltulares' 

I JOSE> CàllcUdo 
2 lacharlas de AssumPCIla 
3: Mem de Sé ePL) 

B P 1. 
raulares Suplent~ 

Miguel Cuuto I f'~P. AureUo Vianna tPSln 
~ecreHtrta - 8rae}' O RelHy 
Reuniões - quíntas·telras b 1630 

EOUCAÇAO E CULTu~R 
l:'rCS10ente - Meneze~ Plmeneel 'P8U, 
Vire-Presidente - _ Padrec Cahl.zans IPTB> 

Titular-es 
. Meneze~ PimenteJ 

Walfredo Ourgél 

COl\1POSJÇAO, 

PSV 
Sup1ent~ 

} .beneatto Valladares 
2. Sigetredo Pacheco 

(O) Ueenclado. ~lMao pelo Sr. Eur1eo .Rezendo. 

.-
'l'ilulareJj 

P~&'cD óe Queifoz 
A.:.nÓ1110 Jucá 

l'lfUJ:J.rcs 

PtiClJ e CaJ9.LiUl~ 
Mel)) de 'cla ,PU 

S!jI):Cllle5 

1 Edmundo LeVI 
2 Vh'aldú Lm18 

UtJN 
S~ID,efltes 

l. A1on.\:"'o iU'l!1U:> 
2 Mil!,)" Campos 

B P L 
l"nulaf'e,!, eUDiente::; 

J.J&!",u,,)h>l.( Ma1'\.n11D \~em le~enaa:, Una .de Mattos ,P'J'N) 
fiei'retArJ8 - Verti A.1~ar(lngil Mr:frâ 
!teunjõe~ _ Qual-ta feiras à.f 16 horas 

FINANÇAS 
t1"C!<lCenfe - I\rgcml1( (20 to"tgueu'eao fPT!3) 
\'';cc~ Pl'e:;incntc - t):tn:el Krt~gel j UDi\l, 

1~'\llIRr~ 
Vi.;: termo 1<'ltU t
L\JtJ<h .. ilp ~UVClJ'a 
til/Jetn.'O& P'flCneco 
Wilson Got"u;at\'<!5 
LeHf' N{·;.ú 

n~UHlre~ 

A.rgemlJ c Of' Piguclrc.··· 
Bczerttt Neto 
Pes::l()8 de QueIroz 
Anlonl0 Jucá 

rlltua.rc~ 
Uan:el Krlegel 
l rmel' ~(}rnha usen 
Eunco Rezende 

fltu!rs.r 
Mem ae Sé 

. rltujare~ 
LUla de MatQE 'PTN) 
Aur(!!io Vlnnno IPSB, 

CUMPOHJQAO 

pSlJ 
SUlllt?IJIC.s 

1. AtWUo 1'~O;JLa1.lh 
Jose OWOOlIiIHl 
Eugémc dt- Í'1a,.; 08 

Meneze~ P!JJletllel 
Pedr(j l,.,utlOV1CO 

./ ::SUP!elllC", 
". .Jose ErnllrJtl 
:a EfÍltlundtJ LeVl 
9 Mele Braga 
4- OS(,~l Pa!-':,;os 

"ON 

l"t 

SUPlenteS 
l. Mllton campo~ 
2 João Agripmo 
3 Adalpho Franco 

suplenfe 
AloYSIO de Carvalho 

B I' L 

~. J\).lio Leite 'PRo 
SUOlente:-

2, JosapJ1at M!lrinflO ISem 
Secretarto - CId BrUgger 
RcunlOep - Quartas felras~ 

INDÚSTRIA E COMItRCIO 

Pre.'l:idente - S-:aadOl Jo:-é l."eHclano ,psu. 

Vlce--Pre$tàeD\~ - SenactoJ Nelson MacUlan ,prtu 

"('itu1af~ 

Jo~P fi'eJ1clano 
AW!l f'ontana 

Nelson Maculnn 
Barrm de Carvalho 

Adolpno ~nne<:l 
lr,neu Bornhau.<;cr 

• 

CII..J.MPOHJÇAO 

I'SLJ 

PTB 

UDN 

a p l. 

dUP!PnlE'A 

Lobão da SJlVt'IJ"S 
Behastlão Arcller 

V\valdo L..!ma 
Oseat Pa,.<;s.os 

LOpes aa Cost.". 
Eurico Rezende 

Raw 01ut'frU 

SecreUlnA _ Maria Helena Bueno Brandão. 

Reumão - QUintas·feira!!. lU 16.30 nora.s, 

LEGISLAÇAO SOCIAL 

PRl!;SUJl!;N J E: Senador Vlvaldo Lona fP J B t 

V1 CE-!:"'H.l!:!:iHJ ENTE: .senadoI \\'aJtredo (;urgel (!l.o.l 0.0 

Aun~lI/J V.iaIllltl 

• 

SuVlelltc~ 

Leite Neto 
Jose Uuioman, 
Sigetredo Pad"l€<'o 
Lobão da Silveira 

Edmundo Levy 
Pl'!SSOQ de QUf'troz 

Lopes d~ CQS1: 
Zacharias de A.o,sun;pção 
R 
Aarão 3tf!jnbrt.d 

SECRS'TARIO; Cl~'lrllo L Ca:neiro Leul 

REUNIOES: 3'·(clras .:. às 1á,00 horas 

• 

-

".-
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'. , 3140 Quarta·feira' O~AR1C 00 CONCRESSO NACIONAL (Seçlto H) fttemDro 08 1 "IPI' 
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MINAS E ENER~IA 
PRESl.DENTE: Senador , .• 'osapnat Marinho 

• VICE-PRESIDENTE: senador Jose Elmlrlo 
<P.B.!.) 

<P.l.B.) 

Titulares 

.tSenedicto i1aUb.dares 
,Jefferson de Aguiar 

José Erntlr!o 
Argemiro de Figueiredo 

João AgrlplIlo . 
Antôn10 C<ulol!l 

P. S. O. 

P. T. B. 

O. O. N. 

B. P. I. 

Suplentes 

Pedro LUdovico 
FUinto Müllel: 

NelHon MaCUlan 
Antônio Jocá 

JOS,ê Cândido 
Afcuso Arinos 

.. o~aphat Marinho Júlio Leite 
SECRETARIO: CláudIo I. Carneiro Leal 

POLlGONO DAS S~CAS 
PRESIDEN'l'E: Sona<lor Ruy Clarnerro <I' .S.O.1 

VICE~l?R,ESIDENTE: Senador Aurélio, Vianna ~p S.B.) 
-Citulares Suplentes 

rtuy Carneiro 
sebastião Archer 

Di.·Ruit ftosauo 
Argemiro de Figutl'iredo 

JoAo Agrlplno 
José Cândido 

P. B. O. 

P. r. B. 

U. O. N. 

Sltrefredo P8.checo 
Leite Neto 

ontOnio Jocá. 
Jo·sê Ermírio 

LOpes' da Oosta. 
Antônio Carlo::. 

Aurélio VIanna 
P. S. B. e P. R. 

J1Uio Lette 

SECRETARIO: Cláudio 1. Carneiro 'Leal 
...... .EU~OES: 5&·feiras - ,às 16.00 hOff\S 

PROJETOS DO EXECUTIVO 
PRESIDENTE: S.nador João Agripino <(l.O.N.) 

• (OE·PRESIDENTE:' Senador ~U!;OD Gonçalves (P,S.D.) 
ritulares Suplentes 

p. S. IJ. 
Lelet Neto 1- VUalfr~do Ouryel 
José Guiomard 2. José Fellcfano 

3. Ftui Carneiro 
P. L. 

Mem de Sá 1. Aloys10 de Carvalho 
P. r. B. 

Barros Carvalho 1. F..dmundo Levy 
Bez erra Neto 2. Melo Braga 

U. O. N .. 
D~ Krieger L AntOnio Carlos 

2. Adolfo Franco 
B. P. I. 

Lino de Mattos 1, Aurélio Vianna. 
SECRETARIO:' JOSé Soares de ,()l1ve!.ta Filho. eventual. 

REUNlOES: 3a.-feira. - às 15.00 horas 

REDAÇAO 
f-RESIDENTE: Senadôr DIx-Jiult Ros_ado <P. T .B.) 

VICE·PRESIDENTE: Senador Antônio Carlos (U.D,N.' 
i'itu1'uea Suplentes . 

Walfredo Gurgel , 
Sebastião Archer 

Dix.~Huit Rosado 

P. S. O. 

P: T. B~ 
U. b. N. 

L'Jbã:. da Silveira 
José Feliclano 

EdmUI!do Levy 

AntOnio Carlas Eurícl.i Rt"zende 
BPl e S/LEGENDA. 

Júllo Lei~ Josf..phat Marinho 
SECRETARIO: Neuza J. Vernsimo 

REUNJOES; 4&·teira - .5 1.6,00, horas 

RELAÇÕES EXTERIOReS 
t';recsldent-e aenedito VEllJad3:a5 11"511) r 

VIce PTf!slde~nte - Pessoa' de. Quelr07 ,PTliH 
COMPU;;;,~':.·J":> 

riMares 

Benedi('to Vl.lladaref. 
l"UIDt4, Müllel 
MenezeE til nenteJ 
Jose t!Ulóma.rõ 

'Pessoa. ae Que1TOII 
VIvaldo uma 
Oscal -Passos 

Antónln carlos 
J (l-..,=>p Cindido 
Rm Palmeiro 

- ,PQ,O 
Supl .... 'tc3 . 

. L Ruy 'Carnelro 
/. Le1te Neto 
j. Vlctortnc t"relre 
4 Wilson aonçaJ:v~ 

l'TH 1: 
~. 

UDN 
a. 

\. 
3 
3. 

a!'!. 

An1iOnlO JucA 
Al'getnlro tte L"t1lt1e.!rK;j 
MeJo B!Bfla_ 

Padre, ea.iazana 
Jokl AgrlptDoO 
Yleg. d. sa ,pLI 

Aan1{, Stetntlruch (MTSl Ltna de Mattos 
Se(,1etâ,no _ J-o~ Ba.tlrIJ~D GattGJU"O Branco. 
Reun&õe.s - .. qwnta:s ~e1l"-lIl4. &s 16 tiaras. 
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SAl/DE 
, 

.t'rtmIDENTE: ~enad,or Sigctredo Pacheco <P.S,D.) 

VICE·PRESIDENTE: Senador JOSé Cândido lU.O.N.) 

Titulare. SUplente.: 
p, S. D. 

Sigefredo Pachecr Walfl'edo Gurgel. 
,Pedro Ludav1co Eugênio B:a-n'Oi 

p. r. B. 
Dix~Ruit Rosado ~4..tltÔnio Jucá 

.P. 3. P. 
Raul Glubert! Miguel Couto 

U. D. N. 
José Càndido l,opes da Costa 

SECRETARIO: Aracy O'Reilly de Souza 

Reuniões: 5>.felra - àS 16.00 hor .. 

SEGURANÇA NACIONAL 

PRESIDENTE: Senade.r Zaearias de Assumpçlo !O.O.II.) 

V1CE-"'RESIO~'l'E: -Senariar Oscar Passos (P.S.D.) 

TitUlar .. 

Vlctormo Freire 
José GUiomard 

OScar Passos , 
Silvestre Périclea 

p. S. O. 

P. T. B. 

U. O. N . 
Zaoharl.... de Assumpçlo 
Irtneu Bornhausen • 

B. P. 1. 

Suplentes 

RIlJ' Carneiro 
Attruo Fontana 

, J: osé Erm1rlo' 
D.ix~HUi.t Rosado 

Adolfo Fra.nco 
Eurico Rezende 

Raul Giubert Aurélio Vlanna 

SECRE'I'AlUO: /lleiandre Pta~nder " 

REUNlOES:-·5··teira -.às 15,00 har .. 

'. 
SERVIÇO POBU,cO CIVIL. 

/ 

PR!!SIDENTE: Senador AloysiO de Carvalho (P.L.' 

VICE· PRESIDENTE: Senador Leite Neto (P.S.D • 

Leite Neto 

Slgefredo 

DIx·Hult R<>sado 
Silvestre Péric!ea 

Padre Calaza-ru 
( . 

Aloysio de Carvalho 

P. S. O. 

',E', T, B. 

O. q.N. 

SupJentes 

Victarmo Freire 
Filinto MUlleJ.' 

Mele Braga 

Antônlo -Juc~ 

Ant,On}O Carlo8 

B. p .. I. 
Aarão Stelnbruch Miguel. Couto 

SEcr llTAEIO: José Ney Possos oant ... 
-REUNICE.'3: 3a·feira _ às 15.00 horM 

.' 

-

TRANSPORTES, COMUNICAÇõES E OBRAS POBLll'A5I 

PRESIDEN'l'E:: Senador Lopés da Costa m.O.N.l . 

VlOE·PRESIDENTE: Senador Bezerra- Neto (P.T.B.t 

Titular .. 

Eugênio Barros 
WUson Gonçalvee 

Bezerra Neto 

Lope. d. Coste 

MI(I".I Ooulo . 

P. S. 15. 

P. T. B. 

U. D. N. 

P. S. P. 

Suplentes 

JeHerson de ,Aguuu 

José Ouiomard 

Melo Braga 

II:lneu Bornhausea 

Raul Glubertl . 

SECRETARIO: À1exandre pfe.endR 

REUNI0f::3: 4'-foira - .. 16.00 lto~ 
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cOMISSõES ESPECIAIS Para Revisão do ProJeto que 
define e regula 8 PROTE. 
ÇAO AO DIREITO 00 AU~ D) 
TOR 

Orlllda em vtrtuàe do ReqUerimento 
!li' ~80-6~, do Sr. Senador W11lO.ll 
<Jampoa, Bjlrovado .;". ao da 1&nOll() 
éle 1962. 

Para estudo das causas que C) 
dificultam a PRODUÇAO 
AORO-PECUARIA e suas re· 

Para o estudo da Illtuapão 
do CENTRO TItCNICO DE 
AERONAUTICA E DA ESCO· 
LA DE ENGENHARIA DE 
AERONAUTlCA. DE 8 JO

'sa Doa CAMPOS 

percussões negativas na ell
~tção 

DesI!!I1l1da em iI2 lIe no=o ae Orlada em virtude do RequerUlum-
1B62. to p' 669-63, ao Sr, senado: aOiSé Crlaaa em virtude do Reque1'lDlen-

Pl'Ol'I'OfIada até 18 lIe de~embro Cle Ermlrlo, aprovada na ,e .. 1\o ele 80 CIe to n' 168-63, do 6r. SenadQl Padre 
1B63 em VIrtude do RequerirDento nU- Bi05\O ele 11/63. 08lazano. aprovado na .... âo li> !li 
IDB10 793-82, aprovacle em 12 de de- d A_ 63 ele novembro de 1963. 
!lembro de 11/62. Deslgnade em 22 e agOSto ... 19. Deolgnad. em 13 de novembro de 
, oompletaaa, em 4 CIo janeiro de PI'OITOgada por I ano, em VlrtUCle 1983. 
1BB3, oom a dea1gnaçll<> doa Sonn ...... 110 Requeriment<> Q' 1.19'1-83 do SOl- li'ro1i'ogaãa até 16 de dezembro cle 
a.nadore/) V""concelo:l 'forres e Dhot Senador Slgetre<l<l P&ebeco, 11164 em vlrtuáe áo Requer1menw> ~d-
EdmUDdo LeVI. aprovado em ID cle dezembro <li' mero 1.163·83, ao Sr, Sensao: AMO-

Prorrogada até lõ lIe de~embro de 1963. ~ :c~6:provado em lO de :lezelll' 
1964 em VIrtude dO Requerunent<> 00. Membl'OO 15) _ P8l't.Jdcs 
mero 1.193-63, do Sr. Senado: Meno-
.... Pimentel, aprovado em 16 b 1Ie- JOSé FellolallO - PSD. 
membro d. 11/63. 'Slgetreao Pacneco IVlcePr.I,-

"IID. 
Membros 17) - Partldos JOSé 1!lrmIrlO IPresldente) - PTli. 

Gilberto M-arUlbo _ PSD. LoPes da OOSlo - UDN. 

Memb:OS 15) _ PartIa", 
JOSé FeliClano - flSD. 
Ru, Carneiro - PSD. 
Ant-~:InJo Jucâ - PTB. 
Padre CaJazan.s - ot>N, 

Men.... PImentel _ PSD. lI.\lJ'éllo VlaDna .Relator) - PSD. 
~erlbaJcI VI"'-' ~u seorel4rlO: 1I.ux:U"" t.egla1l>tlTO, li) 
~ o -. - ....... PL-IO, Alexandre Marques de A1nu- Para o estudo das Mensa

gens do Poder Executivo re
ferentes à REFORiVlA AO· 
MINISTRATIVA 

)4lltoD OaDlpoa - DI>N. Querqne Mello, 
VaaconoelOl Torres - P'I'B. Reuni..... 2-•• ' .. '.' A. I' lJ!dDlwl<lo LevI _ P'l'B. ~. " Ir" - • 
/lJoys\o do carvalho :... p]:. bor ... 

- Orle.Qa pOl Ullcla&lva da Câmara 
B) Para estudar a situação ~a E) Para efetuar o levantamen- ~: ~~ui:t3as aprovado oelo Senado 

CASA DA MOEDA to da PRODUÇAO MINERAL Membr"" '18) PartJdoo 
00 PAIS e estudar os melas Senadores; 

Orlada em VIrtUde do ReQuerunen· 
tA> n' 561-63, do Sr. Senador Jetrer· 
eon de Agular, aprovado 0lIl 14 «. 
agDste de 1963. Deslsnada em 28 4r 

capazes de possibilitar a W11S0D Gonça)ves - PSD. 
. Lelte Nete - PSD, 

sua IndustriaJ.zação Slgelredo Pacneco _ PSD. 

agOste de 1963. Orlada em virtude do Roquerlnlen-
Prorrogada .. té 14 de março ae 1964 to p' 665·63, do Sr. seno. do: .i0Srl 

'(90 dJiIIi ) ODI VIrtude do ReQuerlnlen- ErmlrlO, "p",vsa~ pa o...rw de 11 ãe 

t Dllmero 1.160-83, do Sr. Senador .etembro de 1963. " 
efterson (le Aguia.r a.provado em 10 DesIgnada em l~ de setemt)ro de 

dezembro d. 1963. ' \963. 
MembrOS rn - Partldos 

Jetterson ae AgUlII< (Pr .. lae~to 
!i'SD. 

Wil.~nfl Gonçalves - P$t). 

AnIL1! vlrgWo - PTB. 
EC1mwlOC. tAVl - PTB. 
Adolpho franco _ ot>N. 

EuriCO Rell!!nde (Vlc.preslde"t.) 
l!JDN. 

Josophat Marlábo - SlIesenda. 

Prorrogada em Vlrtuáe do ReqUe
_ runento n' 1.159·6$, do ar. Senado: 

Milton Campos. aprovado na Des5ão 
110 .0 de dezembro de 1963. 

Membl'~ (9) - PattidQ::l 
JOSé I'elleiano _ PSD. 
AltIl10 FOntana - PSD. 
EIliêDIo SalTO> - PSD. 
Jose Ermlrlo (ReJator) - !'TB. 
Bezerre Note _ P'I'B. 
Melo Braga - P'l'B, 
LOP.. da Oosta - ot>N. 
MUton Campos tPresldentcu 

Secretarlo: OfloJaJ Leg14Jatlvo, 
!i'L-ij, J. a, oastejOQ Br'DCO. llDN. 

Jóllo Leite IVlcePr.I ,- PRo ( 

(11) • secreUi.rlo: AUXIlIar LegtsaJtlvo 
Para o estudo dos efeitos PL-IO Alexandre MarQuea de JUbu
da INFLAÇAO E DA POLITI- querque MeUo. 
dA TRIBUTARIA E CAIV31AL a.eunlôes: 60s lotr .. a.o 16 bOr .. , 

SOBRE AS EMPR!SAS PRI
VADAS ' 

Orlada em virtude do Requerimen
~ 0 9 631-..63, do Sr. Senado}' GoUVe6. 
VI.I,.,., aprovado na .e5511<> de 8 de 
agOst<> de 1963. 

Designada em B d. asOsto <I. 11/63. 
'Prorroga<18 em vlrrUd. ~ Requeri

mento n' I, 16~ de 1963 do SenllOl 
Senador II.ttllio Pontana, aprovado 
em 10 de dezembro de 1963. 

F) Para estudar a situação dos 
TRANSPORTES MMUTI. 
MOS E FERROVIARIOS 

Orlatla em vlrruae áo Requertmen
to 11'152-63, áo Sr. Senador José 
ErmfrlO, aprovado a8 sessá.c: de 13 de 
Do.emb,.. de 1963. 

oestgnaaa em 13 de noveIXtbro de 
,963, 

Argemlro de FigUeiredo - PTB. 
Edmundc. LeVl - PTB. 
Adolp!lc Franco - UDN 
Joã< Agrlpwo - UDN. 
Auréllç Vianna _ PSB. 
J03apnat Ma.r1nbo - Sem tegenda. 
Deputaao.s: 
Gustavo üapanema \Presldente) -

PSU, 
AderbsJ Jurema - PSD. 
Laerte Vle'-r8 - OUl"l ISubst1~uJdo 

pelo eputadc Arnald() Noguel1a). 

I) 

Belrol Uta.,o, - UDN. 
Doutek de ADârade - P'flj. 
Arnaldc Cerdeu8 _ PS? 
Juare2 ril vora - PDC. 
EwaJào pinl.o _ MT:-t. 

Para. no prazo de três (3) 
, meses, proceder ao estudo 
das proflosições que digam 
respeito à participação dos 
trabalhadores nos lucros 
das emprêsas, 

MEMBROS 
Senadore.:;; 

Bezerra Neto _ presldente 
Afonso Arinos .:.. Vice .. Presitlente 
Jefferson de Aguiax RpJIó-tor_ 
Leite NetO' '-
Ne1soo MaC'ulan 
Eurico Rezende 
Aurélio Vianna 
Secretà.rIa: AIacv O'Re1l1y de Souza 

COMISSõES lESPECllA!S 
PARA O ESTUDO DE 
PlWJETOS DlE EMEN 

~tembro d0 19(i4 S141 

, _!>tê 15 de ~bl'O do 1~63 pe~'; 
Requ_ento '1'19-6:1, apr. C>m l!I U!i 
~_ de 1963. ' 

- atê 15 a. aezembro cio 19u pelo 
Requerimento 1.139-63, aI". em ll! tI.g 
dezembro de 1963. 

oompletaao em 29 de outUbro 1\<1, 
1962, 15 de mala de 1963 o 23 de ~ , 
de 1963. , 

Membros 116) - ~d"" 
Jefferson ao Aguiar - PSD. . 
t.oIli<> aa SU.eIra I!!II de IIIIrIl de 

1963) - PSU. , 
.RUl' uarnelrO - PSD. i 
Benedicto Valladar.. - PSD. .1 
W!Lson GonÇal... t23 de I\!lI!'II .. 

1963) - PSD. .-j 
Danlel Krleger _ DI>N. , 
J.,Opea lia ooata 129 da outUbro dt 

11/621 _ DDN, 
I\4Ilwn 08DlpOo !Vlce·Pre.s.t~enoe' 
lierlba.Jdo Vieira - ot>N. , 
RIU PaJmell'a - ot>N. ' .. 
sUvest.rc i'eriClea 123 cle BbI1l de 

11~6a) ,) 
Bezerra Neto '23 de abril de 19631,. 

- PTB. 
A10nsc OelSO - PTB. 
!>loguelra lia Gama _ !'TB. 
Barros Ca.rvalho _ PTB. 
AloySiO de Ca..rvalho \prtsldentel 

~ PL, 
Mem de Sã - PL. 
Josaphat MarinhO - S:legenda. 

K) Projeto de Emenda à Cons. 
tituição n9 1/61 

IQUE DlSI'OI\ SOBRE AS MATE
RlA~ DA COMl'ETENtllA PRIV A
TIVA DO SENADO, !N(;LUINDO 
AS OI<: PRUPOII A EX ONERA\,iAO 
DOS (;HEFES DII mSSAO 01-
PLUMATlC A PEl<âlANllNTI! E 
IU'I\OVAR \) ES'l:IlliEI.EClMEN
TO O 1I0>ll'IMENl'O h o !tIlA
TAll1ENTO OI! RELAQOES 01-
PI,O>lA fiLAS (;Oll VAlSES ES
T!tANGEIROSI. 

Elelts em ~ de outtlbl ode 1961. 
prorrogada: 
- ate In de dezembro ae 1962 ol'!.lo 

ReQuenmenw ::!(}7wí.ll· tlpr. em 14 ae 
Ciezemb/"Q de 1961; 

- at€ 15 de ã.er.embrc de H~63 1)f'IC 
Req L 139-63 apr em 10 de' dezerQ .. 
bru Qe 196~ O 

Oompletada em 29 de outu13rc de 
1962 e 24 de aJ;);iJ de 1962. 

MelDOro~ 116) - PartlClos 

l\1enezef, pimentel - f'SU. 
WUsOD Gonç301ve~ 12~ de tinriJ _ 

1963; - presidente - PSD. 
t"ObS<I da SUve1I8 - PSU. 
Ruy Carneiro \23 de abril de 11)03), 

- PSU, 
GUi~ MondlD f.. de outubr() do 

1964' _ PSlJ 
EiUrlC(j aezende (23 de al)rU C'.o 

1963. - UDN 
DanJel K,neger - UDN. 
Mi1wn Cawp-es (Vlce·Pre.sideme) 

- UDN, ' 
8enbaJd(, VIeIra - l]DN. 
J.,OP'" da Costa - UDN, 
SUve.stré p:erlclcs •....••• ) _ P'I'B 
V'lvajoc Llma - PTB. 
Amaur, Silva (24 de abrU de !9fj3) 

- PTB, 
Vaga do Senador Pinto Ferreiro 

t2..~ de abrIl de 1963). - Rela~OJ 
P'l/;\ , 

AlOySIO de Carvalho - PL. 
Lino de Mato~ - PTN. 

: Membros 'SI - partidos 
, Attlllo l"ODtana _ Pres1Clen(4 _ 
l?SD. 

PrOlrOgaaa até 15 ae dezembro' <I> 
1964, em flrrudo do Requerimento 
n' 1.162-63 do sr. senador JtIllo 
Leite, aprovado en:t 10 de dezembro 

IDAS /li CONSTlI'1f'U][IÇ,1;.O L) Projeto da Emenda à Cons-

JOSé F.lIclano 
l?SD. 

- !Vlae-Pr.) -

Jo.sé Ermlrlo - Relator - PTB. 

de 11/62. 

Membroo 15) - PartJlIoa 

Mtlllo FOntaD8 - PSD. 
SlgetredO Pacheco _ PSD. 

AdaJPno Franco - UDN. JOSé _o _ P'l'B. 
Aurélio Vl&Dna _ PIID trlnou BOl'Illlausen - DDN. 

• JtIll<> LeIte - PR. 

J) Proj€10 de Emenda à Cons- ti!uição nQ 6/61 
tituiçao "Q 4/61 IsnUHh "}WNI<RA~AO POR 1'110-

(QUE OlSPCE SO"RIl VENCIM!lN
TOS DOS 41AGISTRt\DOS) 

rttOS'U'/li DO SENAIJO UI!. CH_Kf E 
Ol< M!SSAO IJII'LOl\lIHICA Or! 
VAllATEn PK(tMANKNTE). 

Eleltn em :n de Junho ele 1961~ Elelt0 em b de outubt(; dE' 1961. 
Prorrogada: Prorrugada: 
- at& lb Cf.' dezembro de 1962 Df:.'!() _ até 15 de deZCmtlrCl de ISo:.! o)f'-j.() 

D!loroIiArl&: Ql'lcIaI ~\I,"", SeCretArIo: AUXil1ar 
.m.-I. JuIIota l'IIIIel>o elas /Ili!atco. _, 91.-10. Alexan<lr<l 14. ,cio 

Lee'leIat1YO Requer1mento 609-6L apto em 141 dto fleQue:imeoto 008-61. aprovw() em 14 
A, MelliI. dezembro de 1961, d. Janeiro de 1961; 
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- AW! lb de, janelfO ae Ul83 ot':g 
ReQ~eijme.tno- 181-6:.~' a,prpvadc em 1:1 
de -dezembro de 19írl; 
,- Ilt(! t6 cte de~el.nbrc õe -HUJ.4 _rofoJo 

..R.equerlmerH.o 1_140-63 aorovado em 
10 de dezembro <te 1963 

OOmpletada em ~1O de març.o ae 
. 1062. 29 de Qutubr( de 1952, a~ de 
ebrU de 19~3 

VIAR/O DQ Cüi,CI<l::~:;O NAC!ONAl (Seçf,oll ) 
-----=:.,~ 

COllJplPwda em 30 ae março 
1962. 29 de out.ubfO de ,l9_q2' e .s 
llbril de 1003, 

Aiem:.>;os IlS} .:- Putit1a 
. JetlerSVJl ae' AgUl& _ PSO; 

WilsoD Oonça.;V'es ,123 11& &()rU 
196:'h _ ~"S{j. 

-Ruy lJal'nelfO' _ PSD. 
Lobão Ou Silieira - f>SO • 

, ' V .,.. . 
<lo I JO.ao AgrlplDo (23 àe a.brU de Ul6::i 
de ..;. Vtce-Pre.s1Qenee _ (jVN. _' 

DaOleJ ~flegel' - Ul)N. 
. Silvestre PertCies \23 de abrO Óf-

1963í . ~ P'I'B 

I 
NOgueira,ja Gama - -n's. 

de Ba,rT1>S Carvalho - ns. 
AloySiO de Ca.:-v.nlho - PL . 
Aurélto Vtanna 23 d.e lLonl de 

(
IQ631 - Relato; - PSB. .e _._ 

.>etembro 'de 1'9t;.;: 
• 

S) Projeto d.e Emenda à Cons
tituição 0 9 5/62 > 

!Dll:WOt. SOBltl!. A I!:N'J'llEGA. A:OS 
lUUNll:!IPIOS UE auo/C! OA AURE .. 
C/\bt\ÇAO noS "~S:TAUOS Q-UAN .. 
00 EXCEDER AS RIlNIJAS MU
NICIPAl!>I, 

€leltll em '13 (je setem.bro de ~ed2., 

Pfúl'l'OguOE1 : 
Mene~ Pl.IlleptCJ - tJSlJ > 

Ruy Oarnelfc ,23,.de .!,-b:1l 1!e' 19'j3) 

. GUldo À,1ondln ,-29 àe "utuUto 
J962; - PSU, . 

Milton i;Jampos - UUN. 
HeribalClc Vieira -_ Ul>N. 
Lopes da COSia "" OUN. . 

Q) !?rójeto de Emenda à Cons- - .te lO <le Oezombro de 1903 pÓlO 

t itul'ção n9 2/62'. Req!li:umeuLQ. u" i; 1.4'(.1.1;.1 .s;J"f\./\'U:C-IO· - Presidente - PSD. _ . 
1..CIbâ{) da tJdve.tfa, - PSD. 
JeUersuu ele AgtiÜu t23 de \l.btil cte 

1963l -' ~SD . 
João Agripmc t23- dt aofil de 1963) 

- UDN.· .' . 

'ew l:? de dezem.br() de 1;962; , 
<INS'j'J'J'VJ ,NO\' A OISCRIl\tL"IiaçAO _ at.e~ l~ Ce Qezembrc. ae 1964,~ oelO 

DE RHNUAS EM FAVOR DOS tt-equerlIDe;noo l.14'1:ti aapro\'adé tu. 
GUldc Mandin' 1_29 de outubro de 

1962'" _ PSD 
B!urlCO ;,:tezende i23 cJe' a.bt1l ele 

1963. - UON,' . .' 
&ruNIC~I.lIOS). . .. u de' dezenibre de 1963. 

'_ Dan:e. KJ-legeX _.' ODN. SUveBue Pértc1e$ f23 ,de ·~ríl de 
1961> _ I>I"B, 

Eléita em 23 de QlaJ() d-e_1963. ,OOnlpletaa em ~ ae- abril de. :ui6:f. 
Eurtco . Rezende 123 do a.brll Cle 

"'-oNgueU's Cl8 Gama - oPTa. 
Barr01'l '-CarvaJ.ru ~ P'l'B . 

Prorrogaçà.o: Me~oroe - PartId.U6 

_ até 15 de dezembrô -de 1963 pe-j(; JeUersoD Qe AgUiar - ~O. . 
Requeruneuto 18fi·ti~. aprQvt\do t>m i.:t ltuy oarncro ..;.. PSD 

1963' -, (JDN . 
.-MUton C6m!)<l.> -, OUN, 

de dezembro ele 1962; " wtnw aa .::JJvéra -.- z.oao. Josapha.t Marinho 123 de B,!:)rQ. de 
196:n _ S. leg , 

Herlba,H.1o 'Vieira I Vice- P!'e81dauteJ 
- ODN. . . 

A!oysio de Carvalho -, PI,. 
Llno d. Mat<>s - P1'N, 

_ até lti de dezembro de '1964 """')0, WU.SQD Gonçalves {~ de Ilbrl! 40" .. 
!teqUer1mento I.l46-63 aprovado em 196~. -' PSD, ' Lop .. · ela Co,ta .- OUN. 

Vaga dO· 5enactot - Pjpto F&:-reU"a 
:;~ de ~br1l _ae :l~6'J -~. R~la~.o( _-)-_ 

Bezerra Neto '23 ~. abrtl de .100:1) J) 
- Pl1l. 

Amaury SOva (28 de. a~r1l de 1-96a) 
- PTB. 

Projeto de Emenda à Cons~ 
tituição il9 11/61 

(CRIAÇAO OE NOVOS 
M VNlCll'IOS, V1V'aldc- Uma, .... PTB. 

AloysiO de- Cllrva1no - PL. Elelta em 28 dé marCO 4. J96~ •. -, 

~lO de dezembro de' 1963. 
COInplet_ om 23 ao ""'rU ue 

1963: ' . 

Membros _ Pa.rti~08 

:Jefteroon 'ele AgUiat - ·,PSO. 
\Vilson OunçaJve6- \33 114 e;tr.1l" Qt-

1963, - 'PSD, 

Llrul de Ma t<>s-' P'l"N. . 
Ruy Carnelro - ~D, 
Lon1io. da~ SIlvelra - PSD. 

' Prorrogação:' Leite Neto- 123 "de· abril. de lU!f3) 
- ate ló d. aezembro de 1963 pelo - PSD. .' 

. . R' 194 '... P av do m 12 de <te Mtlwn CIUllJ;l9.S - onN .. 
M) . Projeto de· Emenda à COI1\l' ";;:0'< él~-i~2 ~. o. -. Her1blUdo VloU'aVlco,Preslóool.,; _ 

tituição n 9 9/61 . - .ate 16 a. Clezombro ae 1964, peJo OU":o"e'" Pimentel .~ PSD. 
'QUR MOlJU~I(;A O nEGIl\<IE DL :e~mb~,l~~9a:'?rova.do." em ~(I de EurICO Rezende 123 de abr1' 'lOt-
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P'rOITQgacta{. - . .,. - _ _ Noguetra da ·Gama _ p'l'B. 
- a.té: lá de dez~"Qbro de 196:& 0I?10 Mem!)roe.'_ - Partid.Os Bat'r'e»' Carvalhc '-_ t?TB. 

i.lelt,e NeÇ(i 123 4: 63J - 'f'SD. 
AG.e-neze4 Plmente.l - PreslQ~~te. 
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Ince-presidente _- trDN.· .. 
DanJe. Kl'leg81 ~ UDN. 
Vagn . do Setll101 Pinto Fert.I. .... , 
e:U.I'It<) Rezende '(23,4.631 - 110N. 

'264.1Í3)" - 1n"B. . ", . 
N oguelra da Gama - 1n"B, ' . 
Sal'rÔo!! ·oarvaLho _ PTB. :,--. 
Memd.Sâ~~L.' ..... 
M1guel Couto .l23;4.63l." - pgp-,-

-;--..... 

T)-' Projeto de Emenda à C;ono
. ~ituição n9 6/62 

'AUNlEN't·/Í· PARA 'QUÀ'l'RO .0 NU
~IERO . DE . CEPltESENTANTES 
Doa' E',lTADOS E 00 DISTRIl'O 

·FEDERAI NO .SE~A1)~I. . Reque-ri!nenro 605·61 lp!"'OV;Qdo er.n 14 I' Je1fe.rsoD _ele, Agtuaz - PSD. - I .' AloysiQ _-de Carvalho ...;., I? to. 
de dezembrc de t~61"; ~WL1.s0D ,Cionç.aJv~ 423 ele tlbr1l .de ':.Une de Matos '- PTN- .' 

_ ··ate 15 de \leztmoro de 1963 ,Delo ...Jti31 _ pSD . , -, . JOM A~tpino 123 de abrU de 1963) Ele1t.a 'em 13.9-.62 
!Requerimento 782~6í aprovsdo a!lJ 12 . RUY Oa·rneiro _ . flS!>. - UON. . PrQrrogada: : 
de dezernbro de -!~2:' . UObâc o.a ~HveU"a '- E'50. DaIllel Krlegm _ UON. 

_ a"" ,. - ao,,<.!nh •. ., de 1964, "011'1 .Guldc MOD~in 129 :de >Jutu~ro ael --' ,-_ - ~ta. lD.12 .63 pelO' Roquor.lmelltl 
'199-B2, aprovado "em' IlH2' Bll; , . 

- - . j' ~ u ~ •• u._ • - l~íi", _ ~SD . ." ._. . , 
Requerimento' 1.I41~3 'aprovado em MiJtoDoalllPos _ (11JN. , ,R) Projeto .de Emenda à tions-
. 10 de dezembro .de l1le3. , Uerib""d<; Vima' - ODN.· . tituiçáo n9 3/62 

- até: 1~, 1264. ~Olo Reau~rlmen\O 
1,146-83, 'aprovado em 16.1lI,1I3 • 

Ccmplet.ad,. em 23.4,68,· f" MemDru:. us,' .:.. partid.os Lop~ da Costa - \;DN. - . 
JoâQ -Agrlpino ,23' de !lbril .d.!- 1983) tAV'!'O!W'...A 0- l'lt18UNU '-SUPE.. M~mbr~ _ parUdO$-1' 

JetterSOD 0<1. AgUlO!' .23 d. J>llrU '_ UDN . . CIOR IlLIlJ',tORAl A E1ll.1UI, DA- " 
ãe i963) .- PSD.. . -' itU1'1CC RezoDtte (23 de alr.ll de TA" PARA A CEALlZAQAO, DO "~efÍer""n de. Agula, ..;. t?ilD 

Menezl»: e.imcDtcJ - PSU. 19651 _ UDN. - ,PL1!.1l1SC11'O _ PRE'(ISTO .NA' Ruy 'carnelro - PSD . 
. Fillnto Mullel' - PSD SilveSl,. PérlcJes (23 de abru a. IlDIlNDA CONSTITUCIONAL" Ii" Lobão do -eUvelra - Jl<>.lat'lf 

Guidl> Mondln .29 de outul>ri> de 1963. _ P'l'B . C _ 'ATO ADICIONAL), ~SD' : >, '> 
1962' - PSD . NQguel1" da Gama - P'l'8 Wu.o;, Gonçalves (23.4.tlh 

Il.us ClU'neirQ \23 de ,cru· de 1863 Barr", carvaIbo _ P'l'8, EJélta em 10 de lUllw do 11162. PSD ". ,f 
- esp Aloys1i: de Oarv&1ho - l?L. prorogaç:Àu: . '_ _ . ji 

Mene2lN P!tnelltel _ PSD J' DaOleJ Knegex IRelator) "_ ODN. Mlgue. -Couto- -' PSP. _ a.te lb- Cle dezembro de 1963 pelo ' " " 
!!:urJoo Rezende (23 <lo <brU de C.ttete Pinheiro <23 <lo abrU Cle Requertnlento 767-62, aprovado em 1:1 MUtoD Camp"" -' -tJDN . 

19G:j>. -\JDN . .19631, - P'I'N. de dozemb"" de U1~, Herlbaldo Vieira _ 0DIi 

-

MiltoD t,;-ampos':"" aUN ~ 
Hertbaid.c Vieira - Ui>N. 
Rw t»~fme1r~ " .. -U~N _ • 
Ama\lJ.~ '_ SllV8 ',..... as Qe 

, ' - ,-até 15 ae clO2eIIlbro 4e 1964 \)CIO. '. . . . 
") Pr6jato de Emenda à Cons- RequertmeDIc I 146, aprovado'"", If). JOSl\pnM ~ - . (23 4'.631 _ 

, . - q 1/62 . 'de df!1A!mbro de 1963. trDN . ;..' 
. tltUlçao n C<lmplelada . em '23 ao al>rlI de D>.ll!.OJ· ltl1eger _ OUN 

abril de lOBRIUA'I'OIlIEJ)A1)n D!l CONCUR- 1963. " " . EUrI()() Rezende - (23.'.63)'.- . VI- . . I063) -é"1'll " .. 
Sarro;;. Carvalho -. - _"PTB': . SO PARA .INVESTIDIlltA ·EM . ',.-Pr .. ldente - ODN 

CARGO INICIAL DE CARRIlIRll MemI)roo "" Partidos . '" Vag8 40 Seno.dor Plíito l"'rrell'O f\.rgemlro de' FigueIredo __ f?TB. 
Bezerra Net" 123. de abrU de' i96C 

:":'pTB . . . 
A.10ySlo de Carvalho :- PL 
LiDo de- MatO~ - PN. 

li "PltoIBIÇAO OE NOMÊAQOts· Jef!ersoll di AgUllU.., PS. -['(23 ':63)'. - Presldenl~.- .P'l:B 
- ·INTERlNAS!. Wu.sol> Gonçl1l~ea .123 de abrU. ãe Noguetr~ ti" Qaml> - 1'Tn ' 

19631" 1i'SD. . '. Barro, CB.rvlL1ho - l"I:B , . 
EleJts em 10 ãe maIo de 1962.' ~....._ PSD . Mem 1\. sâ ;,.. PL . '. 

.~,~arne~v -. JúUo Leire 123:4.631 -PRo 
ProrrogaOA' LoDào da '!lUv"'r. - PSD. 

Mene ... PImentel -. PSD. . , -.~te 16 <10 dezemDro de 11162, pelO LeIte Nelie 123 de abrU de'1963) 
N) Projeto de Emenda a Cons- Req lM-62 aprovada em 12' do :U:- PSD,. . . . 

, . 9 10/6 zenibrü oi: Uj'a2~ - - Milton Campos ,_ - DVN_ 
titwçáo n 1 : . ~ ale lê de det,embrc <te '1963 -peJo I!:ertbaldo Vieira _ tJDN. 

(APLJ ... "o.;"o UA~ VO'IAS DII lM- RI" ~.144.&3 .provado elh 1()'d,· d~- JolIC AgI'lPlnc ;23 de I\bri! d. 11f6l!) 
il'OSTOS DE~7INADAS AOS ~ro- '~.;;'p,~~~ 33 <te IID11I<10 IOGa ... ,.;. (fDN, . 
'NICtl'IOS, Membros _ Partldoa _100' Rezena. (23 do· tlbril de 
llrtelta em' 28- dê. dezemlJ:rc; de !9&_. Je:U.-e.rsOll dt.!' a ..... 'i .... _ PSD. 1963) -, trDN. 

b- Onnlel Krleg", _ OUN, 
I WUB<'DQ<mçah'" '28 (le abril ãe Silvestre Pérlcla,!23·. d. abril' de . i J-ij63) _ eSD ' 

- - Ut' :b oe Ó'e-zembr~~ de 1953 velO) Ru, Uarne1l'o _ PS. /'1963. - P'l'B. ' . 
fteq 'JS3-6~ .apr9vadç -em 12 de ele.. Menezes f?1Inente:'k- PSD. .~0g11etr9 da dama '"7. m~ 
uÇm~r() 1e 1962 Miltcm oa.m~ ODN. Barros Cllrvrubo ..... ' PTB, -

_ a.té 15 de- dezembro Cle 1964 pelo aertbaldo. Vle r~ - UPN. . 
Feq 1 142~63 aprovado em 10 de ou.. Eurioo R';)zeIlo.e lla de a.bril ~ de-l' ~em ~ Sé - PL. 
t'.lbro> de 1963· t963) - :1DN, • 'Aarllo Stel:!lb~UCb _ MTa. 

U) Projetada Emenda à·Cons_· 
tituiç'ão .nQ. 1/62 . .. . 

IltllVOUA A eMENDa CONSTI'!l)D
. 'C10NAl N' 4, QUE INS',nl'1llU o 

SIS'CIlMA >~ P4Rl.MüIlN'fDJI· UE 
GOVIl:RNO I! O AR'! 61 DA CONIJ
TITUlQAO FEDERAL, Il!l> !li Dn 
SETE!lllino,'DE /9481 •. 



:'ullrta'feira 9 .--

• 

. Membros - PAredoc 
Jt""ttert:ion de AgUlAt _ t'So 
RU, c .... e1ro - i'SD 
Pedro Ludovlco - PSD 

~ WHoon Gonçatve" t23" &3) 
~eD 

Benedlto Valladllre.e - PSD 
MeneZfE Pimentel _ P-tiLJ 

OIARIO 00 CONCRE6S0 NACIONÀL (~~o ti) 8etfJmbro de 1%:11' 31~._ 
••••• ---~---.;;..;.. • .;.-~..."."'=~ .~ 

LOll<> Nero - PSD 
Amaury SIJVQ ... .PTB 
2ezerra Neto _ p'rB 

( 

••• vaga êo Sf1Ja~Ol rlnt<Q ~ 
- - PTB 

.•. vaga <IIl 6<nB~Of Bd_ 001-

ItaiAo I Vtce·P.eSld61ltet - fTB 

Alont.C ArUlo& _ UDN 
JOSf!.phal Ms.rlntn _ Sem 
RAul OIu • ."." - PSP J"". LeI~ - I'R 

Z.2) Projeto de Em.naa 
ConstituiÇão nq 7/63 

Dc~ji:naê8 ~ ~:; 1St 
Je·,.ü-:-ron óe AgtUor wsD1 
Antônio anl~lno 4PSDI. 
Wilson OonC;alve8 IPSD) 
RUy Carnelro iPSDl 
Me'tezes PimenCtJ ·PSD). 
Ect!nundo LcVi !PTlil. 
Bezerra Neto' ,na! 

Ml!tOn Campal! - UlJ~ 
Hertb8ido V:eira _ OUN 
Eurtc~ R.eze..'"lde t23 4 ti3, -
Damel Krieger _ UDN 

••. vaga de Sensdl1t Eà"",ão AI
smar _ PTB 

Eurico Re:?ende - Prp" 1c::Jto 
u-uN Milton Campoa: - ODN 

Dan1el Kriegel - UDN 
AJoysit óe Carvalho - P'L 
Jo.s.apha· M tlrln.ho - Ittla.tor 

t'tBAN;St-'lHtt:;'\jCI.d PARA a ítl!l
BER~A DO MJI./TA.H liA &11,,, 
QUE Sh t:"NIJIDA'fAB " CAlluO 
1>1."1"1\'0 I 

OesJguaaa "' :l 10 63 

Arthur IJtrgU1.J ,PTB~ 
OsoQ.! Passos 'PTBI 
ANruo Mino.! \ UD~), 
'!\1'ilton campos I UDN'. 
Eurico Rezende rUDNl 
AlOYSIo de CE:rfalho PL), 
Jo.~spbat Mgrtilhn ,B?I>. 
r.urél!c Vianna ,BPn 

Jcã(j t:..grip',no 23. 531 - UUN 
Amaury Silve 123' 6j~ - P'T1::i 
Nogueua da aflma _ 'P'I ~ 
Barros carv!Uha _ P1 .... 
,Mem de Sã - PL 

Sem Legen.:la 

I 

1

1 Y) Prole·to de Emenda à Censo 

prorrogft.Oa ate !~, hl 64 I)(tlo Re- i 
quertmenu:. n'í..nueN. 1. lflõ~6'3. a,prvVfi,-' 
do em 10 I~ (l3 

Aa.rAa SU'inbrucb IBP}). 

P..,a1.ll Gtuoertl - ~SP 

V) ProjQto (la E.nenda à Cons· 
tituição nq 1/63 

·.l'R.'BA1.UU OI! M UI.It"KICS t 
Nt)(t~;S Il TBABAUJO IlM 
DtlSlltli\S INSALUIUll>!;'. 

De.')lgnadll em 413 6,,63 

ME· 
!.N. 

Pror-fog:&C1a ate J~ Ui 6+ pt.lo R,e. 
q'Jcnment,o l lW-G3 IlDfuvt..dO em 10 
<te dezembro de 1963 

. tituíção n. 4/63 . 

(CONCED!\ '>1 I!NID&DIIII "08 
VEREADORES. . 

J>..s1~a.âa em :lO D 83 
Pro\"l'Oiao •• tO I~ 12.04 pelo _ 

.querlm8ntc 'ncmero 1.153"03. apr0va.
do em 10 12 63 

MemW'(WI - PArtlc10l 

Jotterson ae A.8UUU - Pst' 
.. au, carUe~ro _ PSO 

Wllsl,lD Oor.ç'al\1~ - Psti ~ 
JO&& FellCl&1lt! - PSp 
Waltrooo Gurgel - PSD 
ArgerIUfO df' Flguelredo _ PT'8 
8ezerrll Ne'-o - P11:1 
SllYestrf pericle& - PT8 

P ~. Edmllllàc tA.. - I"rB 
Membro< - a,wc!ol lIlUr1Ct Re .. nCt _ ODN 

Jeften.oD dt .i\.IJU1"'t - P6)) Mll'torl Oampos .. trON 
Ruy Carnelrtl - t'SD Aloy,Ié d~ CarnJ.b.c _ PII 

ÇO~HSSõ[<;S 
('ARLAMENTARES DE 
. INQUERITO-- . 

CRIADAS DE ACOItDO COM O 
ART r.3 DA CONSTI'rUlçAO 11 
O &R'{. It9, ALlNI':A " 00.11.&
GaMENTO INTERNO 

MembToa _ partlOos 
Jettersun Oe Ag'll&l _ pSD 
RIlJ Oarne1r(l - PSI.) 

Lo\)~o da Sl1velr,. - PSD Afonso I\r:t.aos - OUltl 
WUIon Gonç91vN - P8D JO&aph&.t Marmbo - Sem'~ 

1') Para apura., a aquisição. 
pelo Oovêrno Federal. doa 
ftcêrvos de concessionárias 
de serviços públicos e a 
Importaçfto de chapas de 
aço para 8 Cia Siderúr
gica Nacional. 

w!)ào da SUvetra PSD 
WHson OonÇ81vea - Rela.·ar 

('5D 
Menezp,s ptmeotel - PSD 
L.eíte Net.o _ flSD 
A:1Ulttrv Silva _ P'fB 
B['zerr. Neto _ Vlee~Pre.\ldentc 

PTB 
vaga d.o Senadol ptntD Ferrelra _ p'rn 

lil.tlveslre Per1etea - PTB 
Al'gem U"Q de FlguelrEOQ - PTB 
EuTiw Rt"Zende (23' 631 . _ UDN 
MlIton çampo. - ODN 
D1\D1I:!, KrJegel - ODN 
Josaohat Msrinbo - Sem t.e&cnOQ 
AIvl'~:O de Carvalho - PL 

tI\J) Proleto de Emenda à Cons· 
ti,tUiÇão nq 2/63 

lI.11lt>:ITO. DE PllOPRIEDAOEI 

De.slgllaao.:. em 413. 6J 
ProrrQga(j.a: 

Menew P.mentel - PSD JUl10 leite _ PR 
Leitt Neto - PSD 
Am~un eti.. - P'rB. 203) . Proiata de Emendà. ~ 
St'ztr1'8 N e~o _ PTa 

••• Vaga do Senod" P1n14 "","110 ConstituiÇão n~ 8/63 
- S~!tre fer1Cies _ P1'B (A,vl'ONOWA 008 MUNIC1P'OS! 

Adalber14 Seno _ 'PTB esJgnIÍ<la 0111 al.IO 6~ 
Eurtcc Re7.enàt 123 4: 63) - 0Pl\ PTorroga.da at~ 15 12 84 pelO Re· 
Milton Campo" - UDN qUefimenr.o numero 1.151·63. a.p.rQn.· 
A!l.J)'s10 óe carvalho - PL do em 10 l2 63. 
Josaphat M'9nnho - Sem Legenda MembrQS _ p ...... fA .. 
João AgrIP'll<l _ UDN N_ 

,JtUorwp doe: AgUl8l - .PfJ1) 
RU, Carne1tv - PSD 

Z) Projeto de Emenda 11 Con8,.· J"" i'ellc,ane •• 1'60 
W1.bOD OOnçalVeh - PSD 

tituição n O,5/63 Bezerra Nete _ f'Tll 
. EdmUn.dl U"fl - PTB 

,DISl'Ot. SOIHUi' O U\fPOSTO DE 6l'geaurL ptguelredo - PTB' 
VEND<l.S li CONSIGN&C61l8 M.h afOga - f'Tll 

0e.slgna4& em n ~ 63 ~ Eu.riC\. ~e2.enae 1:l3.t,63J - Cn.ltt 
Prorro"'ada !lU< 15 1:.1 64 ~lo Re.. A.:.oyS1C dt Carvalho - l1DN 

'" 1'..", ~ &tOllSC. An.nw; _ UDN 
quertmenk Qume.l'o 1.154-63. .pro. Josapnal MarlAbo _ Relator 
vedo !m 10 12 63' Sem t.egeLQtJ 

Memb~ _ part1doa AuréI10 Vianna - PTB 
Júll. Leite - PR 

CrLade, (leia Re801uçã.e UW1\ero 11. 
de 196:1 a.,saJn.sda pelD SenDol NeiSOD 
M~u1an e m1\ts 2a. SCflbotl!l Sena
dotes 18}Jruentada em 30 de mllJl de 
1963\ 

OeaJgDAÓO em 31 d. maIo de 1963 
_ Prato _ ]20 dl.u,. a tO 28 de " .. 
t.embro (te 10ea. 

Prorrogada: 
- P01 ma.l! 120 lUas. em v1rtuCe 

da aprovação do Requerimento DO
mero 656-68 do SenhOr Senaa"bl JoACI 
AgripIno. n~- se:;s{l.o dE 18 de se' em
bro de 1963 121 nor&6'" 

- POl me~ um anCl em 9jrt'jDt da 

I 
aprovação do Requertmento nO:ucTo 
1 173~63 de Senhor flena.dQI Leile 
Neto, na seMão de '2 de deumbro 
do 1903 

Membtoa - Patt1à08 
JerterSOD de Agu'ta.r - PSD 
Leite NettJ (Presidente) - ?SD 
NelSon MaeulllD - PTB' . 

• 

Jolc "grlp!nc 'Relato" - UDN 
Jo&sIJhat M.DJ'tnho - sem Le&end& 

_ Q~e 11) 12 (14 pelo ·R.equertmento 
1.151~63 a.provado em lO 12 63. 

Jet'terson lt Ilgulaf - PSD 
RUS Ctt.rnell"t, _ PSD 
LObàc jll Sllveul' - PSD 
WUSOD QQDcaw~ _ PSD 
Meneze:-' Plmente) - PSD 

Z-4) Proieto de Emenaa 
Constituição n9 1/64 

il 2') Para apura, tatos apon1a· 

Jefl f"r~(Ju (le AiNJAl - t'SO' Leite Ne:~ _ PSD 
Ruy ()ltl'uelrç - Pre.slden&e - PSI) Am8un 811\1'1' _ I?TB 
Lol.Jat ':1& Silveira - ~SD BezerT9 Net<l _ PTB 
WI.~OJl IJ<Jcoa. JVe! - .PSO I' .•. Vaga tio SenaàOl 
Menêze-~ PlInentel - PSO Nedel _ PTB 
Herlba~a(. VieIra - Vlce~preslae.n- Argemuc Of' f'Iguoú'edo 

te.- P!:5V Eur100 Rezende _ ODN 
, .Alnauro" Stlu - PTB MllroD CamDo~ _ ODN 

Bezerrlt Neto - P'TB DanIel Krteget _ UON 
.".. V'.i~3 de Sen~OJ P'.n~() ver· Aloyslc de Oarvalho _ p", 
reIra . P'rB Jouphat Marinho _ se D1Legenda 

81. ve.strt Perh!lU l- ?TO . 
Arr.w \llfglllf.i - P'l'N 
Eur,f"\ RezenOe '23 4 631 - UDN 
Ml:t.(![1 campos- - Rel9.toT - UDN 
Joht Agrlp1nt· - UDN 
Jo.~pTlat Martnho - Sem LégenC1a 
ÃiaY3W de Carvalho - PL 

X) Projeto de Emenda à Cons·· 
titUlção nO' 3/63 

ID1S"01<, SõUltl!. A :\Dl\llN ISTH·A· 
ç/lO DO, nISl'RI1'O FI!:1Jt<:ICAL I!: 
MA .·eRlA OA CUMPI!:'I'€NCIA 
PHI\"ATJ\'A 00 SENADO~" {i. 

Oc.s,glJaoll em iI l).6J 
Prorrogada até 15 12 64 pejo R.e

quenment( l Htl~63 auroV8dc em 10! 
de dezemlJr< de 1963 

Z.1). Projeto de Emenda 
tituição nO 6/63 

IIN~I,ElJ lJ31LlDADEI 

OeeJgna.da em ." lO" 63 

Prorruga.<1o a.te lá. 12 64 nela Re-
queriment(, DÚmer(l 1.156·63. aprova· 
do em 10 12 63 

MemnrQ$ - f'a.rtldorJ 

JettersOD Qt âgUl&1 - PSD 
Ru, . ca.rnelJ't' - PSD 
WUsO'D aQtlçalV~ _ flSD 
Jose FeUcian< - PSD 
Wau:redc ourgel - PSD 
Argem1rc Clt FigueJredc - p'.rB 
Bezerre N etc _ PTB 

lElelçál,. automátIca d'l \Tlce-f'rfe_ 
s1deD~e c<>m (I PresJdeDte 4a Bel>ú. 
blJeal 

!)eslgna~ em 26,2.1964 

JeUerson de AgUiaJ (PSD) , 
RUy C.ltnelT(, tPSD- . 
1.obi'io db Silveira (PSD). 
Wlloon Gonçalves (PSD) 
Jnsé FeUC'lsno iPSD). 
8eZeJT8 N~tt.. ?TB) 
ttrthUl V!rv,iH-c \PTB) 
Alltônl·_ JUd 'PTBI .. 
()8etlJ Pa~oo tPTB). 
AntOnIo CaJ Im- (U01'o1). 
lllOysic .Of Carvalhe (PL"" 
Eurlcl f1"7~ndp (UDN). 
Milton' Campos IUDN). 
Josaphat. Marinho tBPD. 
J'ÓJio Leite lBPI) 

Auréllo Vlar.na eBpI) , 

Z.6) Proie1o de IEmanas 
Constituição nq 2/64 

'D1 00'\18 redl)ç~o ~"allneu a, di> 
.. rt. 101 e aI Item IJ! ao Art. 134 d. 
COnstltulçlio Federal a fim de esta· 
bel-ecel qUE' 9E!Jan orocessados e 'UI .. 
gados nos crime. COmuns: 

dos da tribuna. de Senado 
e outros.' relacionados com 
irreguiaridades graves e 
corrupção no Dep artamen-
to de Correios e Telégrafos 

Orl&c:ta pela Re.s01UÇOJ;l nQmerc. 32 
.do 1963. 1lSSlllad" O~10 'senhO! Jef
feraon 'de Aguiar • mal> 33 SenIlor .. 
Sepadorea lapresentada na sessão de 
30 do outubro do 1963 •• 

Pra.zo -. até o fim da seBsâo legla
lativa de 1963, 

!'rOrrogação po! \lO <111\0 .atO 15 do 
marçO de 1964) em virtude do ne
querimentt n'Omerq k 163-63 iCl Se
nhOI Senador Wilson Qoncafl'oo 
aprovs.do na seasAo de 10 de dezem
bro de 1963 121 SO). 

\ 
DesIgnação em 6 de dezembro do 

1663 
MembTo,s (lU - Partidos 
Jefferson de Agular - PSP 
t.e11<> Neto - I'SD 
Att1UCl Fontana - PSD 
wnso'O Oonç'aJves - Presldente 

PSD 
Artm .vtrgUio - PTB 
Bezerra Neto 'S 11 63 - Vloe-Pre-. 

.,~dente _ PTB 
Me!!~ Braga -: P1'B 
Joâc Agripino _ UUN 
Dantel Krleger - OOl\ Memt)T~ _ Partl.Qo!; 

J!'r:ef~orl de &.gulBJ - PSD 
RJ\' '::arIlelrc - flSD 
w3à( ja SlJvelre _ PSt" 
\VB."I)~ G,mCBIvt'~ PSD 
Me:::t(''1.e~ " P "ment~. _ PSP 

Silvestn perlcle~ _ PTB 
Edmundc [,PVl _ P'rB 
Eur1cl' Rf':'lf'f\Ót - ODN 

- os membrO! do Congresso Naa ~ 
c1ona.l, pelo SUpl emo rribunaJ. fe .. 
<!eral, 

EUrico Rezende 123 i 6:i I _ tJDrt 
AUfél1c Vlann. '- PSB 
Seeretárto: AwüUar L..eg1s1arJvo. 

Ml1toD Ca m pn.c ~ OtlN 
A.oy.slo de cs.rvalho _ [Jl)lf . I " 

- O.s membros dtas Msemblét l\8 l!e. 
lAtlvu. nel~ Trlbuna..t.. de JUiítMi). 

PlrII, J. NflJ ~_ Drult .. 
1.olJ6o 110 .... 11. _ P8Il 

.. 

.' 

.• ' 
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CONGRESSO NACIONf\L 
PJlENSAGEM N9 10---ºl 

1964 (C. N:) 
(N? de origem: 373) 

senhores MembrOB do Congre~o 
Naci<}llal: 

Entre os vários pr-oolemas do maJs 
aJto l11terêS!3e nadanal que o atual 

-Oovêrno, ao R12Sumir o poder, encon~ 
rtrou pendentes de sOlução de natu
;reza. urgente, situava·se o das nego~ 
~ões levadas a. eteito ,pelo Govêr
no anterior com a American & Fo
il"eign Power Co. Inc. - AMFORP, 
que, através: de emprêsfrg subsidiá
UW, explora. ~ serviços públicOS con~ 
cedidos de eletJ:icidade e outros em 
ctiverSQ.s Estados do Brasil, com ••. 
MO.(]iJ'" L W. de potência. 1nstalada, 
ti93.0(jU K \. A de capacidade de dis-
1tribuiç"o, 8.260 KM de lInhas de 
tran.smisSão e 12.800 L\1: de r&l.e de 
distribulção. • 

2. EssaS negoclações, iniciadas em 
ljns de 1961, haviam prosseguido por 
vários meses e, finalmente: em 22 de 
abril de 1963, foram Qbjeto de con
clusão final oonsubstanciada DO teoc
to de um "memorando de entendi
mento" trocado em Washington. eu
tre o Embaixador do Brasil nos Es
tados unidos, devidamente 1n.stru1do 
nêsse sentido pelo Govêrno brasilei
ro; e OS repr,esentantes da American 
,& Foreign power Co. Inc. 
AMFORP e sUa subsidiária america
na. a Brazilian Electric power Có. 
- BEPCQ, que integralmente perten
ce àquela outra, 

3. Tratava-se de ,um assunto que .. 
OC>rca de um ano antes· seguindo-se 
a pronunciamentos públicos incisivos, 
como o constante do discurso pro
!ferido no Rio de Janeiro pelo então 
Presidente da. República., em 23 de 
ttnarç.o de 1962 fôra objeto de conver
~ões em nível presidencial, em 
'Washington, quando, após conferên
.da. realizada na Cafa 'Branca se ex
pedIu o comunicado cojunto de 4 de 
abril de 1962, no qual ticou expre,ssª,
:mente dito.: 

"O Pre.<;idente do Brasil mani. 
festou a. intenção de seu govêmo 
de manter 011 direitos de segu .. 
rança que perm1tirãO.90 capita.l 
privado desempenhar o seu pa 
)leI vital no desenvolvimento da 
economia brasllelra. O presIden .. 
te do Brasil decluoll flue nOs en
tmdimento ... com as comna.nhlas. 

-
PRESIDÊNCIA 

para transferencia das emprêsa.s 
ode utilidade públlca para. a pro
priedade do Brasil, será mantido 
o princípio de ju.sta compensa.~ 
ção com reinvestimentos em .ou
tros setores importantes para. o 
desenvolvimento econômico do 
Brasil. O Presidente Kennedy 
manifestou grande interêsse nes.sa 
orientação. " 

4. O documento acima citado, de 22 
de abril de 1963, embOra não .s.endo 
um contrato no senti<io formal, re
presentava mais do que uma sim
ples decla.ração- de intenções, e tra.
zia nO seu contexto as beses l1linucio ... 
Soas de tOda uma transação comer ... 
cial a. que faltava apenas a. formu:a
ção jw'idica definitiva. Encerrava, 
por isSo mesmo, e ainda porque sua. 
divulgação autorizada à época pro
duzira. diversos efeitos de ordem fi
na.nceü·a para a.s quas parte-s interes~ 
~adas, um com.promisso firme e irre
tratável, a que um particular e, mui ... 
to menos um Govêrno, não poderia. 
faltar sem oomprometer gmvemente 
o valor da palavra empenhada. AJ;,... 
sim como os indivíduos, as nações 
também dependem do seu conceito e 
da. maneira. pela. qual cumprem os 
seus compromissos para que, no ter
reno das relações comerciais, possam 
desfrutar de crédi to e de confiança 
no mundo em que atuam. 

5, E' óbvio que, como aUà.s aCOIl
tece nos atos jurídicos praticadOs ex~ 
clusivamenbe entre particula.res,· qual
quer compromisSo; e mesmo um co.n
tr.ato formalmente perfeito, pode deL 
xar de ser cumprido, desde que a 
vontade nêle manifestada 'haja sido 
v.isceralmente viciada. ou quando as 
condições estipuladas são manifesta,... 
mente lesivas para uma das partes e 
afrontem. o direito e a moral. 

6. Ao examinar o problema diante' 
de wn fato consumado come {J da 
expedição do Ilmemorando d·e enten· 
dimento" de 22 de e.·bril de 1963, ti ... 
nha o Govêrno o dever, ·portanto, de 
verificar, preliminarmente, se se tra_ 
tava de um âcórdo lesivo. aOO interês~ 
ses nacionais, caso em que cumpriria 
apenas denuncIar o compromisso, ne
gando,...lhe qualquer Vâ1idade, ou se, 
ao revés disso, a transação ajustada. 
envolvia unta. solução adequada. ain .... 
da que, !lo consenso de muitos, não 
fôsse a ideal, JXLrà resolver uma par
t.e i.tnpol'tante da s1tuaç!io energética 
do país no setor da eletricidade. Se os 
estudos viessem a. conduzir a. esta se
glmda. hipótese, o Govêmo deveria. 
por ela opta.r sem vacilação, dando 

,nes.se ensejo uma d'õ.n1onttraçl() ~e-

ooragem monu e ue non~tla:3.c.e de I 9, Foi dentro dêste qua<tro que o 
propã.sitos pe:ame a Nação, DO canfil'- atual Govémo dellberou ma:ldal' l'ee ... 
mar um compromisso do Govêrno de- xarninar por uma Comissão Incel';ni~ 
põsto pela Revolução, e pHlcUl'ando nisterial o problema das negociações 
concluí-lo no interêsse do Pais sem com a American & FOl'eígn power Cc. 
levar em conta a exploração política Inc. Cumpre assmalar que,' no inter
que desta aLitude pudesse resulta·r,· regno decorrido desde o míc:Q dos en. 
Importaya, antes de tudo~ res~au."a.l'.o tendimentos com o Bl'tI.:'B, a.té ó3t.e 
conceito do Pals nos melas fmaneeI- momento, a AMFORP já. concluiu ·as 
1'05 h'üernacionais, sem p:reocupações negociações para transferência de 
subalternas de desfazer o que porven- suas pl'Opriooades com quatro outros 
tura estivesse certo pelO só fato de pai.s~s da AJ?Ãrica Latina: Argentina., 
Q.ue adversários o haviam feito. MéxlCO. Colombia e Venezuela. 

]0. E' necessário remontar às cau-
7. Restaria, ape:las, em tais cQ.n.~L sas dêsses fatos. para. que se com .. 

ções, a argiür contra ê~se mesmC uu- pre~ndam as razões, profundas. pelas 
vêl'no passado, a ind.ecIsão que Cl3.rac~ qutl.lS os governes que têm a preocupa_ 
terjzou o seu procedimento incoll1p:lcL ção única .de procurar o bem-estar 
vel com a natureza e a gravidade do col~tiyo se vê-em compelidos a tomal' 
problema. fornecendo. através de i:l- deClSOf;.") claras e definitivas em a,;,... 
t~rDretações malicJ.osas. pretextos ";;.3 suntos que se prestam a controvérbia .. 
que, movidos por p-osições ideológk:3.s, e pn.ssaram a constituir tema inesO'o. 
estavam interessados em causar c ma- tável de explxação demagógica .. '", 
ximcJ de danos às relações internacl')_ ]J. Os Anais do Congresso Nacio~ 
na.i3 do Brasil com as demais Naçôcs nal e OS mbuciosos relatórios das Co~ 
do mundo ocidental, pouco impDl'tall_ 1illSSÓes Parlamentares de InqUérito 
do os.consequentes, inevitá.veis e da- sõbre o assunto explicam exaust.h'a. 
nooQS reflexos na economia N?CÍonal, mente Os motivos pelos quais o Govêl.·-

8. E' indispensável a..~si.nalar, tl~ste ni> do Brasil. deu expressa autoriz:1 ... 
passo. qu: os paises com OS quaL'?: o çao a~ Emba1xador Roberto Ca..np.os 
Brasil mantém intercâmbio comtlcl-al para flr~ar, em Wa.sqington, "nle_ 
e financeiro não se detêm, até po'r- morando de 22 de abril daque?e mes. 
que tal não lhes compete. como in_ mo ano, 
versa e reciproca.mente não nos CODl- • O que se prOcuro"'l, então foi bà~ 
pete essa espécie de julgamentt}, na :>lcamen~e, elim:nar ál'eas de atrito 
consideração de estarem transacio- m~ernaclOna.l medial1t,e Uma solução 
nando com bons ou maus governo.s, mutu~l?ente 8ceitáveJ e de cal'át~1" 
A imagem que se p!'ojeta. na op' l:ao def1!ubv?,. -qma posição contrária à 
pública. dêsses paises, nos seus me;()s n-a.cIOnah~çao mediante c-ompra. que 
financeiros e ha economia privada dos favoreceria Unta solução unilateral 
cidadãos que têm poupanças domésti- tomad.:t pelo pOder público sob su~ 
eas Que 'Pl'ecisam investir com 5e~u~ ~xclll?l\'a responsabilidade,' n,enhum 
rança, é a. do próprio País e não d~s·· mte!e~ apresente.ria. para a elimi~ 
ta ou daquela de suas administraçõe5 n.açao. Oas áreas de atrito, nos têrmos 
transitórias. Daí a transcendênci", d(~ altos 'em que o assunto fôra c01l$i~ 
prineípio da continuidade dos gover·· derad-o em nível presidencial. 
nos no que conco::rne à fidelidade i~ 
palawa. empenhada e ao cumprimen·· 
to <ios compromissos asswnidos. pOr 
outro lado, a ninguém é dado ig
norar qU€, n~se mesmo períOdO em 
que foi exped:do o memorando de 
entendimento" de 22 de .a.bril d~ 
1963, numerosos compromiss-OS bi
la.tera.l.~ e multilaterais que nos bene_ 
ficiavam, 'e que ainda continuam nos 
beneficiando. tais como o C(mv~nio 
Interne.cional do Café, cs AcôrdOS do 
Trigo, financiamentos: e reelSc;alona
m-entDS de dívidas, além de outro!'. fo ' 
rem e vêm sendo cumpridos pelos go
wrnos de outros pafses, sem que a 
nenhum déles ocorresse a idéia. de de~ 
nunciá-Ias pelO fato íle haver sido 
substituida por uma revoJução a ad
minlstracão com a Qual tal., cOInnto
miss06 foram celebJ ~do.s: 

12. Vem de longa data o agrava
mento dessa á:rrea de atrito relativa. 
mente aos serviços de eletricidade, e 
dê!e são vítim.as diretas não só os 
u.suários de determinadas zonas em 
que a prestação dos serv'ços .se tor .. 
nau precária, mas também. e prin
dpulmente. o POYO brasil~iro no seu 
contunto e na medida em que. os VQ·~ 
riados setores do des.envolvimento 
econômico rEclamem, com urgência, a 
produção e a. distribuição de mais 
energia elétrica para atender às Cres· 
centes necesslQades das indústria.s no
vas ou em expansão. 

13. Criou-se um eirculo vicIoso que, 
cada vez mais, aoentua a. est.agnaç{ío. 
O . tratamento tarifârio inadequado, 
com rea.iu,c;tamentos tardios. quando a. 
inflscão iá. de~at.ua1i20u os algarjS-
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Setembr,o de .1964 feira 10~_=_...",==D~','=A~~=I=C=='...,D=O_C=O~I~~G=R=-,E=S;"S;"O_N=1\,..;C=I.;.O=N:.,.,;A[~_(S=eç;"ã=O=I..;I)=· ~ ____ ~~, 
mos, ~~~~~o'ntentn, a.' um me.'i~1) -e sd' E ~,. D E dQ parágre.fo 'anterIÓr foram tC1taG em 
temp.), as emp: t.:cs 'conc~ss:ün:'Ü'i.a.'3 e )-, P E·" .. -. J.. E .N T' \ cruzeIro,. e roo..J·ustadas para. o ano 
Os' consum:dOles, O de."e::timw.o da j1 . I I de 10-62 respectiVamente em f1.Ulça,o 
~~!~~o-~~~ ~~~~9.I~6:~~~~~~~a ~o~~~: DEPp;Ri Af .. 1ENTO DE JMPijENSA NACIONAL idos coeficielJt~ de ·cor:reçãô n&a005 

ê 
' . t ~ pelo Conselho Nacion&} de Economia, 

pr . .3::.1.5 ao ínevltavel deS1n ere3.5.e pJr e pela adoção d-o ctitél'lo anteIiol".d~-
no.l(cs investimi:'ntos. capazes de ac-Om,.. ams"c~ .. GE~AL 

. panhal' o c-resc:mento das áreas. SPrP • AL-EERTO, DE 8R-ITO FEREIRA ,se ConselhQ; os valores corrigi<los em 
"idas. pJ.'D~lirat11 flCiJ,t n::>s limites mi- cruzeiros er.am. então, convel'tldo!ó ,cm 
11imos' d'2 ~'U;'.s cbrigaçbes legais .e .<1o;ar ã bll.se ela 14xa de .câmbio of1-

~ .l'€gulamentares. d.=.1'-€ndendo o:;, ,cs.pi-· . CJoICFE pO ~_E.AV!!'O CE ;:>UEll_tC/!-ÇOE"S '~.~1"S> DA S4~ÇÂO.cU ~%<:.t?A(:-~O cU1'l çempativ.el com s. correçà<> tell,-a,. 
bis já investidos. Os úsuários pDr MURiLO FERREIRA ALVES' FLORIANO GUIMARÃES 21. Verificou-se, assim;'qua o valor 
seu. turno, Iltentand::r ',P31"a o crLS.ci- dos ,cl1r.eioos da A,.."4EO~· oScilava -em 
'lnento gráfico das contas' <Je ene1'gla, 'DIA' RIO DO' CONG ES tõrno da US$ 14-2.000:000' (centO e 
.em Ih>s an"lkar " CO'llP's'",ão e a ' . . ... . R.· SO NACIONAl- q~""E.I>ta e dois milhões <!., dólares), 
incldêncja peI.,:.';mt-u~l 'nas ~&a:nen-to.s. ~GÇÀO ,U ...eUCQI ~clu~:ye, ~ montantir Ulfe--
domést-icos. ~e :nd~põe]);)., ,COI1tl'~" o WVr ao- l<:~UlUi~,te ('-11 y,et:,tticação -fe1. 
que parece tl"au:r 'J;ml.iS -;I.l1,:cros ;par& jrnpf~~O ru:.$ cnckàs co OefB.rh!'m.ep~o c~ tfJ1Wl,.n2~i N(.j~ontt' ,t(:1 3~ a ,dep:r-eUWão des :coeficientes' 
-em~rê~as - qUç cOl-1<ti~\:tam, tooD.~"i.G.J 'a dú Co-Jl,S:e:ho, ~aelap.al de' Econo.ri1i:a. 
:prestar os R,les~s servlgC\5, :Qua.>1:do, J):R.4 s,i qA b9,~:s.!2dos :p_ela. re!.Q'l~~o p.ümero 4-64. 
não piorados, A mates do cRpltal e.s-, _____ Face a.os cálculos ooima. menciona.-
tl"angeiro nesse qu,a.à.ro, ictentif-lca'll- d4S e por eSfôrço da. CONESP nM ne .. 
dOI,se com -as empl'êss.s. quando é o ' A S g. f N A 'T -U :R A S ,gndaçõe" finaiS, o preçO l1qUid.o do 
caso, torna muito mais' sensível esse USS 146.594.000 (centO'e quarenta o 
entagoni.:mo entre conce.ssionál"io -, e J!.E'PA~.r:rI-ÇÕf:S' t ,PART'lCU'LARES 1 F:UNClONARiG-S sl'is milhões quinhentos e noventa. EJ 
COIl5\1;'Q-J.id..or. ~\)w se ~co;nsj.d.era.I)1 "1_ qua.tro mil g6J.ar?S) .or:Iginali!leJ1.te"$O'-
-timas üe um tratamento mjl1sto e o Capital e ~nteriOl' Capital o Interior 'licitado pelar ~ORP por seus dI .. 
resultacro é, quàn-do não a deter-l<.>ra. l,etor es nas. sl.).bs1diária'õ (~to, é~ preço' 
ção, A não!) n12no,s prejudicial esbg- - SeC1f"S.l-te •••••••.•••• ' 39,00 total soU-citado de US$ 154.294.000 
nação dcs se-rviços de elet.ricidaae, .... é.no· ,'I' P7" nn menos U<:!C::7,700:000 relel·ente .. a atxa.-

14, Esta é, realL'stícamente. ~. situa- '! • , •••... - .. " . 1'1.1 ViY "-"101 .. _ _ - , sados devid-os), foi l'eduz[do p.').l"a US$ 
ç!iv exIstente no Paios. Dela. - precisa. Ex,terioI -;135-,000,000 (cento e tTlnm e c1ncô 
êle sair.- com -urgênda, Eob pena d~, - . . " . . ~ . 
ver coinprometJdo O- seu de.sell .... .Qiv1~' _ ... !1.!l0 •• _. __ • "::.~' •. ~.;. .,~_,~ !Óa Dff! milhoes "de dólar-es) e en~dido como 
melltc "ecq.nômico·e o .5eu futuro,,' na _ ' .' preço teto ta! ser posteriollnen",e verifL... 
med:da 'em gue d.::.pend~m da eUi"!'gia. . cado: . -
elétrica- gera~a e ·di.:ltribuída no ta. - .., .. Excetuadas as-. para o. exterior, qn-e serão sempre anua,'., 'a. 22. 'O IImemor'ando de entendimen-.. _ 1 . 1 " t-o" .de 22 de abril de 1963 nasceu. 
rltor o nadomi. assin_:lturas poder"lso-ã_o to_mar:. em g.",,,,Jquer_ época •. p_or seis ,lJ,!e.ses - ,dessas pl'ovidências "e das .neg~açóel' 

-1;5. ~sr:t,inào da preJJli.sSa'l-~eIdaã€ll'A on uJU ~no, -- . ,.. -, -, " , 'wbseqüente4 em nivel SUpelWr. Con .. 
40jCre~óo:~_te··~ a-g,).lcto.,d,e?con~en~amf.l,!._ ._ A fim --de P.ossj:biÜtar a r .. el,l.1esse. de .valores a ... .-~mn.an·c.d"s· d·. A-Ubstabciou' . .a.,quêle docUÚl.ellto oacôr .. 
to ;l'_eC).-p1'OC,O Slue &e .veJ.·i.fJca 'neSSe p::_ ... .... ~.... '. dO de vontades a Que as dlla6.parte:Q 
tpr ~do.s _Se.rviços :Ae ~utUid_ad-e ~u])u..ca, .es-clarecímentos' qaa,gto i. sua 4plicayão, ~oli.;cjj.J1Jp._os ,- d.6em p.r!i!1ernn_cia .chegaram ~p63 longo e :cuidadOso ca-" 

'~i\.""geu. ;>..e..'l'l'1991" a id~ja ,de. ,s.e remo~ ~3 ):c'Jlle~a po.r mei-o ~d_e~cheqlle O'tl vale j)(ls.~Bl, ,a.mi!J.do8 JIi !;8.vpi" do 'lUinilo; A ·.An1erlcan li Fore1gn p~ 
ver e&Sa. .fo~te de ;a.tritoo .-ç.OlIl f) ,ci.. . 1.,4.59 u.~e).ro do -'De'p,ar.ta_m.~nto .de :1p.ipr;ens, li;ac$oML wer ,Co. ,Inc. tmhn. O!IS seua e1emelboo 
plt,ílJ @_tr.a.~~'O -J)e1a )lZtc.ionaL-zaQao -~ tos e 03 s_eus critérios, próprJ:os para 
lIos ,enipt~as, ml.xt"",~o ,e-'l)o J>!'m, .- 51" -sll·ple,:,ento. -às .~lç5 .•• do. 6rvão.s ,oficial, •. e,50 1111'uocidos p.e~Jr $> preç<> cj~ Vll'i 1~..294_00(l 
po e-w ,g"ue rÕ$Se posslvel, ;t-nr;'_diJ,\ute _a.os Jl.ssl,na:nt'15. somente m.edJtmte .solicitação. . "l.c.entQ ·0' cipqüep.ta. ~ quatro m11116e8 
o 'Pl'Ç)C~ ·müis _~dequM!9 9 n.lp'ls ~fl- - <> t d' ,_~ J.. ,dUW.' n"- .e ~~venol' .. elo N.1~~oI' ... " -" .<.' caz." A ,desaprO}:l;riaçã..o .. de WUS· ,QQ.S . ,.,.... - C,U5;;a _ <) llumcr..q .atr2,Sp.u:p ,se,rit _8crescid() -.de ,.cr8 .Q~1.{)-,G POl ,~,...". ....... "'iI_U

; ,;,.:.J..U ~ 
subsidiá;r.1..a,s <:l:a .. o\llle;r:i.-çan .& FOl'eign ·ex.eroic1!J decorrid-o, c~1>rar_-S3·ão -maia Cr$·-O.50·· . I Jar.~J .• ,enque..nt..o -,que a. CO.NESP" ~).!Io' 
power ,pa. ~6: __ A~~? p,elo ~_ base .das ""vt:l'~~ !e1.ta.s na. COl~ 
ta...40 ,do- P,Jo ,Gran"e do.:Sul, :CPAl ;gtSl;l-" tofI/:1lli..4..aàe ... 11m d'OCumento.s -exih-1 .. 
do ,ala.rde .pub~~idt.trio, {lU~ e d<.:& pela An'.éri~ " F9reitn Powc;. 
pl:omoykls. ,!'<>w. o CII,l-*.ter etetlv9 ,<1e (capi!l&l e .,éditosl, """ 10 emj)l;êsas .c@1lrôle "O ex.tenor li? ~!>rio. P9rQ""nc ~.' IjlC.. & UtJ.lizsWl90l1 diver,,,,, 
1,Ul1 ,c()llfieco, e ... :m,aJ,s- ta:rde, ,t~,nMl.ti:v.a ~"Ubs!:d1Adas -de~ que .t~1l)1O. 'o. .~o;u.trôJe to as 4çõ~& "das ,su~áI'i,cs =não ~,KO' critê;riOS Ulf:nc1ona.(ios,- que são, aliJ4 
il.dênWCA ~ ,rela.ÇãQ à. -51Ws.kiiálin ,de adon.ã,rio, Ô, ;va~Ol:, enf 31 .cc ,fjezembto 'oJ;je1;Q -de. o-pera.çã.o: -em bOl<itl tom.(1tJ QS ..cm Jei --brasileira, 1nc1USi1w peJA 
Vi.t6r la, 'pj!U> ;Ij;>t.oo 90 ~"llD'itQ San- de lSjil, d. US, 154.29~·.(JOO, (cento e Br-oIl1I, aplWl!.çã9 <lQs poe;icieoleo do Co"",," 
~. ,8 -ali." ,s,e segui,u 'um li~igio .em c!nqüenta, e quatro miLhões duzelltoa -UeESI.\ for.m.a, a Cnlca . alt~-'natI'Va 11;10. NQCio~fll' . de F;conom1a; apurava, 
o"c.1f.e, ~ .0. ~~ta.,..To .A_ Peroambut"O. novent..{\. .e qua<tr.c .mil -dê. lares) "ue, ~.,<-~ ... te q',e' 'Q" 11 "~.-l fl&l' Um .\'81&1' em- tJ)1'IlO d& US$: •• , ...... ~ """ ~~ ~ "" • <_=". e ., I auQ~,"", "",," l;U.(lOO,ooo~cenl<>. enuarenta • -do" 
erro tõrno {i,a ·fJlcteruza,.ção <!e parte ,do somados ao passivo exigh'/~l de E'1).tá9~ CON'ESP <lCUSistiu no -t:StaiJ'eI€cimen- õe ,,...., -
ecêJ,1y.o-r9vJ'Tsi,yd a.o pode.r coné.edtnte, totalizarkun..() valor de US$ .-....... to (lo valol' do: ,<lontrôle Mi&nár1o atJ'G. .. nl~~iU B -de -dÓll~3"!S) ~.E?:a.s Ilegocla.ÇóM 
oo.mp)J.~'~v'&.Dl .0' 1l'r.o-.blema., . 194.200.000 (cento c noventa.:e quata'o vés da- ava:lio.ç§.o do J)9-trhnônio eOll- s_\. g ,; -como o.vuU ulJ,iU, o .preÇi) teto, 

mi.lhões e trezentos mil'. _ .. u-1ar-"'''"') e .~.A' d Ih' A d~'" ,oi. de US;- 135:00Q .000 <cento e trinta 1:$" 'E:ntre Qs',do:s',caminb.os ,quf se ,u~,.,.. ldoo"tl,fi, Oi ou.:-roe oro uQS' ue: ... Q3 Ciue o .e çmco milhões de dólare5). para OQ 
a'bri8.l:ll, .então, p~.l'a,~ na~iOl}aJjza.çã() mais Cr$ 4.00,000 . .000> -tquntxooentoa detentor do cont.rôle -possuía n~ ém-' ~reltQs da AMF'OR.P.·~preço êsSe quo: 
d~.!) ._en1prêse.s ~ _E- li b.s i di á'r i as' 4a. milhões de cr-uzetros), Segu,.."1do a, do.. pr-êsas contro!adss. - . fJe8rl.a, -pelo eontn:lto. final.. sujeitO _ -
AMl"Oll-P;.o d. de"apIOpl'la~ãÓ eo cumeIlwçlío apresentada à CONESP 19. ACONl!J5P, a., seu lad<" -utíll- a v'!tifleaÇã" posterior, -uma ... que 
de cpmpr.& Q.egQciada; preteriu o 00.. pelo. AMFORP, na sua prop<>S:t-a., o ZM"'..do ro~todcs' . lliterent.cS.· fêz U'bs os. -Cálculos se baSeeva.tn nas e1emen.. 
vêr,ng ~.nterloz: optar par é,ste último .. luenm.onado valor de US$ ... 0 ....... av.alia~ ~00Ii-({jre1toa: da. AldFOlU' tos _ então exibidos e 'não no tomba. 
'E D' fêz porque, entre outras 'ml,litas lM-.294,OOO (cento e cinqüenta. e que... (pOJ d:edU!iOO d:a..'-divida<! estm:. nh""" a m.ento 'f1s1co.-oont.ábU,' tlcando_ para "".-os ~·s j - ... A.... • tro milhões duzentos· e noventa. e ...... pa"'amn-J.- "-.?JJ _, a. :\LÇ apr.,opr '~. ~ure f'~J- tr AMFORP ::to pa'trimônio totaH, con... • ~"UJU em sepaa'ado ••.. " .••••• 
gir, .1#08 têl'lllcOS da Có_nstituiçãQ. :O qu~ o mil dólareo<» dividia'se em -USS duzindo -ao mesmo v-uor real. em~ VS1i 7.700.000 (sete milhões e sete. 
depó,sit9 pl'~vio, em. di~eir(> à .vist.~, 89.~{lO"OOO (oitenta e »Ol'e mHh,6t'S -e ra. express.o ~Dl riloedS4 CU'forenr..es. c~t.os 'mil dõ1a.res) ,corre.<;;pbndente3 
4e oo.n.sld,erAvel quantia, exarcebRrle. 'oi~:l1tos mil d,61mes) l'e~~. ~ttas En,COll(,TOU, 8.S$.lm; - _ - '3, divIdendos e juros. retidos. :F! êstG 
éUI'~l'temu!to bemllJl a "ea de átrl- .~(i •• nos cepltaiS das subSiQ!ár!:t. • o .lllSt<lr1co do dooumento que o ao. 
!~, enquanto q~ a. >c()mpra.~ ,em!J1)rn USS ~34"494.,O{)O (seseemta e ·quatro mt·~ a) Cr$ 40.000,000,000 (quarenta. e vêrno brasileirO.- atra.Vés de seu Em,;. 
penosa.s -e dificeis as negoctações,- te~ Ih6es .quM'ocent.I;M: e not'enta. e qua.. seis bilhões de, cl'uze1ros). n)ediante bàixador em' Washington, concordOu, 
rJâ.- o 1l).él'ioo de pôr .térmo .imediato tro mJ.l dólares) pelO ~dD cre.dQl' de correçã.o mO%lctáJ:la.· do eusto hhtórlco' Juntamente com os rep~el1tantes d.tlI 

. '" col}t.rovérmas, e..Ptilld'O desde Jogo o dividas controtdas pel&s ditas subsi· contabtu~ado, usando' os eoeflctentes America.n & FIOrélgn Power co. Inc. 
oominho largo d ... providênc!a.s ate- diári.aB com a ,AMFORP. expedidos pelo, Conselho Ná.c;ollal do lóss. expedido em 22 de abril de 1963 
tiv~ pBJ'3. a. ·me}horia e a. expansÃo 18. Cumpre assinala.'! que a. nego ... Economia, correspondendo,. à .tau.' o conseqüentemente diVUlgado ,pele. 
d:os s-e;t'V1Qcs já' na posse mansa: e dação objetivava 't\. cOOlpra das eçõe.\ média _ de câmbio do mesm.o ano a lmprene3, a.mericana c internacional.) 
tranqüila do ffi>vllmQ, EllEejarla_ ao '·'oou d "-1 US$I~,400,OOO(""nto e Quercnt.l e 23' C . " 
demais, ess,a, solução, p pagamentil ao 00ll'>w. vas () capl\.Uo das empr~ çlo1& milhões e quau'oc-entos mil dó.. .. abe asstnlllar~. neste pon~" 
prn.zo do Susto valor- dos acérves ad- ·subsidiâ.rias 00, AMF-ORP,_ d.e proprie .. lares). , . pa.ra. complê-to esclareCImento do pro. 
qulrldoo, em têrmos tala que. -uma v.ez dade desta.·e proporeionadores de CQ.D· b), CrS . 6e,000, OOO.® (sessenta e. bleI?3, que aB. ~ez -emprêSas .subs:L

-edotad:$ UlllQ_ polittca. 'tãrifãrta sde .. tl'ôle absi>luto dessas emprêSas, bem oito. bilhões _de - cruzeiros) mediant'e diárias da -~enca.n ~- FOreign Eo.. 
f.;lua.-da" o negóc-:.o poderia. ser, autofi- (1)1l1Ó ao, _crédifios da AMFORP junto correção monetárJa 40, roe.snl0·. custo w.ex O? lna.,. que sao ~Jeto da 
nanciAv-el. -- ' . às suh.'iiditi::iE.s. Entretanto, como não' h1Btórico; usando coeficientes enlcu~- tI~saçaoJ' não se 3..cha~ .sUJeitas· ao 

havia., nem hã. presentemeJ1te, possi· dos pela. CONESP' s.eg-undo 41- --me ... reglma lul1dleo do, CÓdigo de Ag:-gas . 
,'~ 17.. Fei 'na linha -dêsses princípIos hilidade d& aquisição em bô-lsa,. nem t-Odologh!. anteriomientc adot.a,lia elo de 1034, uma. vez qUe as S\l.aS con,. 

, __ que -a COn1i.ssão ele Nacionalização d.aa r,o Brasil. nem no exteri{)1', de R.ç6es Cop.selho .NQC{ons'l de 'Ecol'Jotnla ~ n cC3sões .são anteriores, a. eso~ data •. 
EmprãSas COllzessiQnárias de Serviços representativa-;. do COlltrôleJ_ outro mé ... taxe de câmbio oompatlvel de Or$.. Attl~m ·ela& no reginle de tru-lfa _cp~ 
PÜp1l-oos _ CONEf;fP ..:- _criada: pelo todo> de avaliaç!iQ se 1mpos pa.rs.. tle- 475 po-r US$ .1 00 o que cóndU21a- a um. tr3:~a. e, não, ~a tarifa pelo çusto 
necl'~to 'n9 1.100, ,de 30- de maio de terminação d-o preço just.o da.g- a ... QeB :a1 de USS' 143 200 000 ( elOS servIços e tIveram as fieuS oo,n.. 
11962 p5Jl'a.: fo~ nu! 'd' ~ ·'d.,.,.....·' '>I V CIt_ . . • .', Cento _4t tratos PT01'l'og. ados T\t\r tempo inde.. 

, '+1 Q.r ~ con lÇOes para qUal as, 7U1camente. ,poder·se_1a ~d· qu~enta. e ~ês rrJUlões - e dU7.ento.'J.- terminado pelo Decreto-.Iei nÇ' 5,764. 
,~~ãs~õe~d.~!~~eçno,sasd.ourtiUun!dd.Q8<l': -dGaú ~nlul.JnT _.tr'la".e.PqrUeçe!>~ r~p·rl.~~ednQst! ~2ç66~_ ddoB' mil dólares). :. ' de. 1943, até que .seJam $Sinado.s no-

, ~ "'.. ,yl _, ""- p • U! .. "" ...... 7f' C) US.$: 141.000,000 (cento e- qUf\ .. vQ.S-' eontr"tos, qUe' M<,·",·am •••. 
bUca, entrou -em entendhnentos {.:on- total do canit,al de"SM 10 subsúllãrtas·, ta UI õ d d .., Y-' ..... ..... .... cr-etQs eoln os ;t".M'n>.esentan"- da Ame~ l' re.n, e um, m 1 e!i ~ ótarçs). na. quadrtt-l-a,s no regime pleno do Código 

,'rj""n.& ~~l'.<I.jgIl'v'p.w." ~."""_ T'nc. que, i~ compr~,' porem, nenhum. feptido avuhM,ãO dIreta -p-elo ~usto- histórl();) da ~AgUIlS. A reve-rsâo dos bens "' ... 
__ ~v .... v = ..... v ........ ~lPre.sental'la . como ,>Olu~'§.o do -pruble- em dó ar "ri", COWI 

.... ;:artinda d.e elomenl" .• d- cálcu',o . ' ... - - -- . pv-.wr coneed-eu.w •. &em ln'deníz" .. :; .... 
\1"- :<> ~ ma em f 00\), Outr-oc:üm. l1Cl,'h'~mn OU~ 2D Ctlmpl'P< :)"'''' ..... -3.1 e'· - ' t ~ .... próprios, Btribu.?- aos ae. us in. J." ... ~.~""",,;;... j\o.'fd d "+' ..... t'" ~" .' .... ~ •• u J !Ju no> fl"i ..... tt6l• SOml'!n e poderia se opere"r M termino 

'-""4 V=~ .:~a-. pQSS;.:I~ 1 a e de 9IlUis1São dàSSe çoe,S m-enc1ona4uoi nos Itens ,a) 8" b) Clt) referido contra.to, que dev~j9. pre--, 
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IR« ao er;.tipuiar, &0 l.a.do cb remune.... lar-es). ~ :desembôlSo prcve.n!ent.e da j ~d,;:r:u~_e. .e6ta.s co.WjJçõe.s com Que aI ção ~ .jJ±Igamento Q"'..l.e já se lnicio,l, a.I 
'J6Çlo ga.tànti4& de- 10% (dez por negoclaçao. Com.Sfiao Intéx-m~n • .3terl:11 procurou COl1.C!usoes 00 seu lauuo de aval!al,idO, 
l.iDento) .sÕb:re o m'O'estimento na.' es... 26., A COnliSSão Inte.rnli.nLiter.La1 resguurdRt; uns cücunstâ.."1.CÜtS" oa in- pelo qual atribUi 8.~, pa[,flm::m:io ex· 
f~utura tB::rHál'ia uma psrcela que, constituída em fins de junl1Q último. ter~e5 n<!c:<>na.:.'S, jJi'op:: • .:tdo da. Companha. de Em::.r.03 
iCf1str;bu1da. 8.0 longo dos anOS de du- após a. retomada de coPtncto coro os A cláU3ula. ('(l-Jl~âlt,Kl.l, cçc\.":mdo de ~,-~."C3. RlogrnndcIl;]ç. o va!ol' de "' .• 
I 'C.-ção ao nô\'O contrato, amortizass!; l'epresenilautes da. A11FORP1 proce- tôdaG ~;;.s;)S ga~'3nt".s a 1re:lilC~!çâo da Cr{2:L282, 379.0Co.. Sem pr~tende!" en .. 
t~e mesmo investimento. Est"a é' a deu ao trabalho de l'el'iIicaçá,o dos aut.ent.ic!dade do pUÇQ Pl'<El'ê um are- L trar 11:) m.e:'ito de.:i:.a a.,·Stliaç.lo d ... " 
;1r&Záo pela qual nãO' pOde o GO'Yêr:tlo, cé.Jcul-os, do pn~o-tew de ... ; .•.•. _ tiruemo e:,':l1t:.rul no ;:'~_,~O df;\'{:UO! S.:; ve~.:.e co~iderar, entratümo, quI;': C?)
í~ lnOmenltO atual, ent::ar na posse' US$ 1:3'5.W\).GOO (cento e trinta e cin- as eonclU'Soes da. ver.r.CG.ç<l.D .tIlCLlC:l- ve;t.:da a taxa; de câm;J.o V."J-ellte a ,tio acervO' das emp';:ê:sas sem incf.en!- co. milhões de à61areSJ, ferros pela rem, para Os à:reltos doa A1.l.FORP, éP<;oo.. do laudo, pl'C(luZ.:la CS:a c.rra 
tc:ru-., o SEU justo ~a!or perteIlC;.~ndo êLe, CONE.?F:',. cOIlstatando o. legl,t!midade valor menor do que o estabelec:ido de iürpvl'i:':ncla, $Upe1'lor a- r;ss 18.üOQ.G.:..tI 
tcomo peltenc~, a. €-sro~ empres~$, setn/dOS crlter.o-.s u,s·.?dos. A mallel:,ra como US$ 135.()0{).OI)G tce:lro e trinta e cll1- que, CXL.Sp0.l2:áa para o total do p~
t,ter ,s!do amortizs.do como aconteCé!rla se chegou àquele resultacío, de que o co Dll1hões d.:: clóü:.resi. I,r.mõn.o do Grupo resultaria' ~m 
jJ!IlL uma concessão contrat1l.da, peb referido preçO' &ita,va, D;b3:iXO da cifra 28. 'l'amvtln a ques"b.O do rehwes- m:o!ltsnl,e multo sup..:r:o:oao Vollor ne~ 
Hr-egime do CódigO de Aguss isto é, p~lo de avaHaçào pela AMFOEP dos seuS timento, ponto n:w ~(.tJIlll.;:nte ~lef:m~ .!,:,c~Rdo pa::a. pi:eçJ-ceto. E a e~S~l .::on
i custo dos serviços. Excetuar-se-iA des- direitos sõb:·e Q ac~rt'o dS6 dez emprê.. do Uo ·'m2:ffi01':tn:.!.:>" de :::2 de abJ.'J11 C ... US..:.{) Cl1:;.5aI-se~_a bem Je7a~' em con .. 
i ~ regra apenas uma parcela infima.do sas suas sub6idltlnas, já fol ex-pHca~ de 1963 foi .saLsfarÓrbmcnte 1'-:SOJV1~ te. que as Instalações doe ,PoJto -Akt.e 
.,~tri.ruônio, alIá.s levada em conta no .da, e convém .ser re.Pe!~da. TomGndo da nests_fa.se. O "memoran:dV" previl suo dlS mais antigas do Gl'UPO, cmn 
,Cálculo do preço e cuja. reversão grn- POr base Os documentos e a. conta· que o re!nVestl!,n~n~,o, dever;a faüer~?e f jdade m~dia. de 23 ~m,:;s, à eb:oca. Q-'::S 

'tuita. ê ãS,tJpulada, em dois cOlltl'at-os. bilid\1.de da,,\ emprê&3.s, ex}b:dos pela. em ~e~o. es.. Pl:lOTl.têl;r:o,s da econOlll. 1" I négOCJaçoe~ <!-:t CO~ESP, ~nqut\nto G. 't.le 
1,41. mod~üid~de da. compra. ne~oci<>da AMFORPf nrocedia-se à correção mo· brasllelra, de -Lllte~esse para o desen- u. idade med18, do conjunto das W:)':-'l_ 
~g,om. pt:.gamento do preço a prazo 'idn- netá:-ia. do ·va.lor hi5tÓl'ico do invest;l:- vDlviment.o ecollô.m!~o do. p~!s. Levan· "ãrias era apen::ls de 11,6' anOG. uma 
60 el1r::e:-r::., ~m~3 fórmula que equivale, ment.o de 8.c~rdo c.om a lej n~ 3.4JO, tara~:-se pontler<1\'~'_s obJeçoes de qu~ íreZ que e.~<{ clU-lS emp:'ê,sjs CUjos ncer ... 

'SJOr anteclpaçao. à amortização que de 1953, utlllzando-se 0.') coeilcientes a UtJllzaÇ~O de tm:; recursos pudesse vos consH~uem c~rca de (lO':!.' d-o to
i~e al<:ança com o regime do Código do Conselho Naeional de Econom1e coloc~~ f:lfi n1;ãos de, investidores e,.;;- tal do Gn;,pJ. isto é a C0mpan·l1i3, 
,q:o Aguas, com e. vantagem bã.sJca da para essa correção, e uma taxa.- de trtlllG'~UOS_ !nelaS eflclent:6 d~ ?-(~Sll~~ P:nlMta de Fôrça e l.u;::; e a Com;a· 
tOO1uçâo imediata do problema e a câmbio COm êles compativel pura a ci~nal,zaç:.l.o de eznprêsus oraSllell'll.S Ja nhJa, Bras'leil'a de Energ~a Eiétr.cn, 
I elhn:i.:llar;iio de 1mportante' ár~a de cQllvel"são, eril dóla,res americanos, do eXistentes, OU de, Qut:o. modo pert~r. t}nham iÕu.des m'éàias rl.spectivns de 
j~tr1to com 0_ cp-pital estrangeiro, .... al~r ,eon'ig:do em cruz~.lro:s,afll~al. àe~ bar O me!'cado flllanceU'o. A' Cüffi!;;:- J2 €' ·14 anQS. 
tnbrlhdo o caminho pàrfL a. pronta term1ilado-:- Os .três crnê:"JCI.s dlferen~ ~&o I,nterminist.er::'~J antc-renap $.5 dl- ,31. Poder-se-ia objetar que o laudo 
j,o.xpansào dos serviços onde 161' e1a- te..; adot&dos pela. CON'.ESP levavJim ticulaadt4J do:" tUnclon?fllento do me- pencLal de a'\l311acão em CRUS:), ntio 

11
1-5 U1'gente, com os recursos prÓ;. 6~lUpte à .confjrnlD.Gáo de yatQr apro- oonismo de l'einvestllllento peJ.'lód!co, representa Um prÔnÚncip.InGuto ai!làa 

los do Pais' o,u ol'lunao,:.: do exte- xunado ele US$ 142. OOD. OO{l (cento' e sem Que jà e.Hivc,~sem predetcrmitw.- dHintlvo dá JusticQ Mss a álea dü.9 
; 01'. .' quatent.a 'e ctCliG mílbôes de dólare.'s). (~!l.6 ~ondiçõ(?s b~~!Cas como as da de- n!e:to~ judi~ia!s, êXlste s~rl1,p:'e 119"a. 

24. Foi com o conher.ín!ento dêste Tendo sielo.expedidos noros coefícien- tm1S8:Q', dI.! ~etQ. e da prazo de du~ üs ~o:s lad'OS, POl' ma:or que EeJ3: a 
·#:Ustóricü dos fatos, conlitnnt.es tks tes 9-0 Conselho Nacional de Ec~hDmja., raçuo, 1D:"lStIU Com a A.r.\íFO!W para conflança que cada qual deuoslte fiO 
'í!.elibernções da CONESI'; de. Comis- pela. ResOlUÇãO nº' 4-.64, procedeu a que o l'emvest:mento se fizesse dl~cie [,2U d!reHo e por, m~i.,> bem' fund,,(lo 
'Ift,o .rntemlinLr;teriaI COru.tituida. pelO C.orrr;.,:são (t novo c~lcUlo, prõvlam~nt~ logo, e llú seu tot:d. em tHulot de que êstc se apresente. M.,:jjm, SQ<; In
'.Qovt'rno ant,cxfol' e -dos relatórios d:lS a.Justados A.~es n{)vo.,> coef!cle-ntes (1962 empréstimo à. ELEl'RO.8RAS, sem CO!n'~nienté's já ('.::",il1.:l1ado.:; d'3 deSH
t)omi.5sões parlatnental'es de Inqut:. l,gunl. à unídiU:J-e) e encOl1tro~ valor qua1~ur:-:t .ptU'tlcipaç~ ou inger~'l)da prúptlàçã,o, reacendelido, durante Um 
.n1.to, r.,Ue a Comissão tnterm.inisterial, superIor a U.f!~ H2.0~O.OOO (cento é nas negóclos ~a. empre.-;a. Devoh'la~s~, l1erlodlJ de duração 1mwevisivrl, ~\ 
4eslgnadit pelo atua'} GOl"êrno, e com. quarenta e _ dOiS ml1hoes de d6Iare~). assim, aQ propr:u Getor da. eretn,cl~ an.ima.sidàde contra o c3.p:taJ estran· 

i!)()sta _ de r~pr~s.entarttes dos Miniii-t:r-os desde qu~ n~otada p~'a a COnVel'~RO dade, por um tzteDeo período e lD~ geu'o otrav&:> da pol-êtnicO: 'UU1CUl.l so_ 
:.& Fazenda.. PLUnejaJhehfo e COOl'de- tIt~a. d~ Camo!o COfilpEitró'el c'!ffi 011 coe- vestim~ntu d-.ts ClnprêJ.e.s. As c.ondi- PH~r·se-:c,. êsse tio risco qu~ já 6" ~os .. 
baçáo E:onóm1ca tx,tenor e Minas ficlElntes utni.zndo.~. CD.l,3U:nOU, assim çõcs' 'rUl"IUi1 fÜÍahnente aceItas e, em trâ no hm'i1.01He COm ~ ca~o 'da "'SUbSl ... 

. ~' Enetg1a, sob à 'presidência do pre.. El.9omissão IntcrmÚllsteri8.1 a. rezoa .. razão ~elas, cêrca de 76% (setenta c d,hi.rfa. d(' Pôrto Alegre, de Fie chegar, 
"l5ldent-é da "CentrllÍs métrIcas Bra.. blblade do preço-teto de ••• ', .• _. cinCo por cento) do .preço tere o s(.U f:nalmente. o. \lma lndenümção de Wl .. 
puefra,<; S.A. __ ELETR01:1a.AS", en- UE:, ~35.000,OOQ (cento e tr1nta. e cln~ prazo de resgate pràticarpente eleva- to pagá.'eI à.. tista e maior Cio que 
~.ou. a cX-.."tmmar a situaçi!.o para co mIlhões de dólares), estabelecJdo no do para 45 anos, de: mO':'.o e. que a, aquela Dlca:nç.ada ah1av&s da compra 
,!ót1il:al. ote,tecer ao OOvêrno 'o uia: "merfi.O!ando de ent.endimento", t a últi1t1e. parcela de p.3.game'ntQ passasse negoch:dn, com p.agamento li. prazo 

.~lo .anexo com.- as .sug.<'l<:tó0<' qUe néJe prdcc:r.Mncig do pagsrncnto de .,...... Q. _6e vencer ho e.no 2009. n:esta to;,: longo, condições equânimes . .e, sobl'e
bJ,oontém. ...... ~.;o • U~.$ 7,70:0.~O (sete m}ll~ões e sete- ma, terl'i.O ao..; cOflce!:;SlOnAnTh.'>, p,'!lo Lvando t\, tôdfts .. t'.s.sa.s ::nzõftl, a se
~5 Pcnderad.as tddM gS hlpó"':-Me5 centos mIl dolo.res) deVIdos por oonta. ac,õrdo ~lcanç(ldo,. o retôrno de seu guranç..'l de uma.. transnç:io hnedhta 

5a. \Uno, &OlUÇ'á.O do problema e.~ u.. de di"riden.doo e juros já at1!erid~ e lnVE'st1mcnto, a um praZo mAjor da e rkfinlilva. ' 
O o Ccm~elho de ges urança. Na.- nãO' remetidos. que DlluêJe em que o obteriam atra~ 32. R.,a?ões de i'11(Smfl. Q:'dem .se npl1~ 

. ai éOnclu:li o GoVHno que a que 27, oumprla, & e •. "..sa. altura., entrar vés do, concessão que ,e normalment~ I c.ariam n qua,lQuel" .oolução envolven ... 
• eJllor atenJe ao.." inl,e1êSàeS nulO ... em i!:c6rdo com n. A."lFOR?" sôpre os oUKlTgad~ pele pr:lW o.e 30 anos. l?e .. do, .a ,desapl'opriaçilo das ações. ",np 
~lB e aQtHW'l-. JndlCUi.da. pela Ooml.s- têrm03, eis. cláusula. de verltlCfl,ção da Ye~s,e 8.;;s}nal~r, outr0s,sm\, que o rem· 11!19wt!V~. !eVal'ia, l?'ua!meilte, 90 ll~ 
fi ,rnterm1nittl:'rtat. d"t. COnfirmação autent101~lade dos dados nos qOO1s tO'- vestlmen"o t·cou conflgUmdo no COllw t'?'!..O Jutumal COm mequi>'oc!l prob2 .. 

-dlt tJ.'an.saçâo oomplémente.dos o rnm bascnc'l-os os cáloulo:!. pa.ra, est4- tro.. to. cujn.s clâusuHl$ filla~ já têm I b.ÜJd!1de do reajust:Hnento do _valQf 
Jldtaltif>.& e nt'eOCiadoa 03 ajl1.st!me:~ be~,eclmento do preço~teto, ,pOnto lm- lL nduão eXf:!re~sa díl AID'OR-Pt cOtr~o nom\l1al das acões e 'a obrigação do 
lCti n-éc€-ssát'!os pa.ra atualí~ar Mo (la.. po~ ta.nte do contra.t<J. ~a obl1ge.ç~o !tl'el'é!'sh'el desta., e de desembóIso, à vista, de valor .superior 
~ fie ces,a!:Aa das opé_rR.ç3e~ d-a..CQ"l.o U1ll&- ',e1J que (\5 d.lculos do._ preço uma. fQCu1!ll,lde, !lpel)a~, 'parti. a. "Oen'" ao preço máXimo nJU!5tedo. 

&:
4a. Amerfeãfl & Foreign POwer CO' havIam. S!do taGeadc.s nOa elemenLM, tr~Js ElétrIcr,,<;; Bf(t.!'Jlelfa e.A. - O total das a.ções na po.'5se da 

. . L"iclinar-se . .o Oovêl'no por ou.. cantãbe18 das cmpr&!ls\ era s6bre taL; EL1!:'rP..oBR"AS", que dêl2 pQÜertr. abrir A1\H<~ORf', em tôdas as Suas subsidiá .. 
IiOIUção, como il-0r exemplO, n de elemenÍ,(ta ~lle se .dever"a ,proceder ao mãe. total ou p'3,rcj~lmente, se tent!> rIM, atinge a 26,{i2íL4OS. Consideràll_ 

~01"er p_rrtctallnentc os cas08 em Jj", tómQal!1~n.to tf.sfoo contâblI va.,ra éort- lhe <!onvier, C.Qrh dire1to, alnÓ!t, c UIl dó que _.o preço mâxímo de •.......• '" 
~rIo_ de PÔl'tó Alegré e RecUe (o do !1rma.çao final, ou nA?, d&:6e preço- l'ebate na t.a}!a de juros, re3.justa.do. üts i3:),nOU,0ú{) (cento 'e kiIifu c cin
:m9pfrlliO Santo retornara o u 'ta.t: tet-o acordado. A Conllssão exigiu _da. é claro, o prazo de resgate para re'· co mUh'ões dé dólares) correspo"t1dé a 
QUo" em c-onseqUêncfa A. :eciSi/" dU AMP'OR'P que, ne.s&t' pa.rtic~ iJJto é, Pô~10 J1o .... 6que~a_da pctrcel~ livre. ações e crédltQad2 AMF"O:aP, cabendo
Suprenio Tribunal íl'ede;el) ti 0. !1 Quanto (lOS. princípiOs. de ver1fleac§o, 29'. Ta.!s condIções em mUlto supe.. às primeiras ti. parcelá de ... , ....•• 

tt • e -t;lx.'\r ft)::se !'Mpeltaoo a legislação bl'p.sÚei- t8m as que f .oram Qbtidas por out!~ USS 70.666,000 (setenta mí11iões_. seis-
asR~e~~f~fla.~~~Spt .... d~ grupo r8., EnqUantQ que. em conttl!to te· pafsés em contratos semelhantes com centos ê sessentA e seis mil dólarC\S), 

~ "'1'omet-s d t· t o e ..... n O!~COlll mclhante firmado pela. A:M:FO;t,P com a AUFORP. Em um dOs casos, por vrriffca-se que o preço dê uma ação 
l..,,!:. • ~ a ,o ra amento tarWll"Q óntto pais Q. a:YaJútçáo do acêrvo por ex.emplo o prazo de pa"'.atnento f'Oi de é de US$ 2.71 (dais dóla.!'e.s c se'ten .. 
~uM!.o. gerIa S1;VPler,mel1te adiar perIto lnCÚeado pe1a Ba.nco Intern.-a.~ 1$ anos:: à mesma t.t:xa de juros de ta e tim centavos), 

BOl~ç8o,. do prob"ema, fa:vcrec~ndo clónGl dé Recónstrt1ção e ne.s:sn?olvl w 6 1/2% sem qualquer prazo de ca~ Ao càriiblõ atual de Cr$ 1.4(10 por 
.. tatg:na .... ão pre~ud1~1aJ ao dE.-se,nv?l- mento _ BIRO _ devJC1'le. se pTO~ rêncla para resgate' do princ!pa:l nã.p USS 1,00, cada lição tet'ta o valor de 

en {) econ,1mlC:o :;.P.nAo a. deí.6"lô. Ce.56ar com R adoç{i.o das normás per: 6e tixau o prezo de dtiração obriga- C I:' 3 794 
çli.o acelerada dOs serviço..:; em inl-' ttnente:s da IlIntcrste:te commerce tórla do !leÍnvestiinento, Em outro ~ ~gIot nomtnal das ações da 
tante.s ,Are.,as do lCa!s. Os ·que lma.. Act" dos EstadOs: U'nido:s, e APlicadas dêsse. .. COD.tro.tóS se estipula que O pa~ AM.FORP, que é de Cr$ 200 para 
run SO.l1çoes ótflflg,g para o pro- às regras tia classificação- -e ag.rupa" gatnento do saldo: do Jireço será feIto 23 ~ Õ 

iletna se esquecem de que elas não mento dos bens do .s1stema. de conta- no. n"l's'ro máximo de Z{J anos, n, con-:- .Cu 1.815 ar,: es-, e de- 1 1: pa.ra .... 
êln S6r unna~rDJs, sob pena de bmàade da. "Federal POwer OOmmis- Utr Y da data da entrega da; parceUt !,l:~i:gt~i~ J~j~éc~!?0~~~~:f~r1:s~: 

ompl1Mí' mais àU]da. em v~z de re.. sJon" (órgão controlador das C®~e5- ifi1c1al equIvalente a cé'rcs. de 16% um critério de reaqall>l.çã-o pare; fins 
O1ver, uma. questao qt.e eXIge so]~ sões do Oovêrn-o nmerfcano), no caso (dez por cento) ao preço, igualroente 
ia urgente e l'Iéallsta,., Esta a razáo brasileiro tôda ,a verificação deveria sem qUálquer perfodO' de carência, e, ~~dg~!ronto com a ac'ma detfrmf .... 

e. pesou cot1s!derà.ve.ml'!."üe ao ser obedecer à- legislação brasi1eIl'R, acom- ao revés. com' {irestilções sell1estrals De á-Côrdo Com a le!!i~la:ção b:as1 .. 
tomada" qecLsão de condu!r .. tr.n- p<>nhados os tra1Jal_ do tombamento fl"'is de US$ 1.2~.OgO (hum mlJbão -

áo, má'lOme quando vinha _ela de nela rcpa,rtição competente. qUe é & e dttzentos mil dólares) no perlodO' a le:f L1l. vigente, ttrl critério seria o de 
contro a. um outro tr,oti'tl'O. também Divisão de Agu!"s do Depa:-ta.mcnf:o .flUIr da data da. entrega até a con- corrigir (J Investimento pelos eo-e!i' ... 

d-erável, (J ,de' q-ue levav3- t1b C'tlm- N'aclonal da Produção Mineral do Ml- elusão da. avaUação, com taxa de Ju- cientes a.tuals do con:seiho Nacionât 
en!o efetIvo deu rn ooMpromlsso nIst.ér:o das Minas e !:hergkl.. A cor- r08 de 6 3/4% e sem reinvestimento. .de Eco1'lómta e ,caIeula.r em, seguida 

m1rIal assumido em nOme do 00- recã.o monetária. dev~r1a llt.11tzar os 30. Cabe considerar, eJnda, o ca.so o ativo UrjuÍTO atribu1vel à Al'VIFOR:P. 
Imo brnsu1~l'O, !t.}lÓ~ longRs e dfta~ coefiôientes do ConsélhO Nactoná1 de da encampnção _ desaprO'priaç'ão efe- Chegar-se-11t. por tal critétio, a va .. 

e
da~ neg'oClaçÕE'S. A tUdo Isso, se Econo.m!la. pe1'Mnent-M e a reavaliaçãO.' tivada em 1.959 p,elc; Govêrno do Es- 10'1' muif.o próximo d'o acima calcule,
esCIa" aindit.-, O' lmPQr~,l:t.llte fa.to de do. atfvo se processar de 9.côrdo' com tM'fó do RiO Gtan.de do Sul, de: uma. do, :pela. simples, razão de recair a 

o dispé_ndJo eamtfsl I"'esultante da as dfspOSl~óes dã Lcf nO' :L ,no. de 1958 subsid!{trias da AMFORP, (l concessio- marcha. do cá!eu1o etn: bases seme .. 
~~5f\, de dJvld:endOg leg.als no re- e da. recente t.ei n~ 4.357, de 1964. A nê.rtá de Pórw Alegre- e que leV'ou as lbantes ê.s adotadas, na negoc~açáo-, 
JSme de tarifa justa sera t.àl Que Indfta<;ão do Petlto seria feita. de e<)- partes l\ um JjtígiO pe'rfitite a Jus- MaIs .ainda, a. hipótese de uma. de ... 
t) dooembôlsQ em -noe(b ~(\rte no pl'a-- :nUm e-cô-tdo, devendo teeair em ti:rma ti.ça daquele Estado, A demanda se sapropr:ia:ç'ão &8 ações eonduzir:jl a 
~ ptev!.sto de 45 fquarent~ e r,!tf{'llfl, intema.:!:onal não 'Vinculada. a. qual- encontra; atualmente em taee de j;ul- <1esembô!~o maior, pOr rncorp:otàr. na 
~ .~'!rJa superlDr em ma.L! de US$ (que")' ~ p-a_rtes. Após l()Y.tgM e trrt- gnmento e. neJa, o perito do juiz acaba; clJ)eraeão', os acionIstas minorit'ár!o..~. 
~.()()IJ,Q()() ,:",rezentos rnl1hóes de dô- baUlO&as. negoc1açõe.s, a .AMFORP do sustentar, na audtênele de instru- além de' incorrer na perdoa do !!nan .. 
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damsnto, p!'Ovccar o adiam~n!-rJ da.· que sã~) l1?enrionadd':: no me,Effio a.f
ao!ução e cont!'ibuir para' o iucre· ügo. 
memo das área~ de atrito da<} rela- O artigo 2" di.~,póe que o preço e 
çóes inte,rnaclons.ls. cond çôes serao Bquéle.') cop....::·Lantes da 

33. G:;l.be esclarecer, também, a:s minutll, do cont.rJ.t.o anexo à. presen_ 
razões pela.s qU:Ü$ acordou o Govêr- te mensag;em. ' 
.no b:'3s11e)ro no pa:s.amento adicional Os m·tjgoo 39 e 4° dispõe sôbre a 
de U~-S 10.QGO.OO(} (dez milhões de autorili;1ç;?() pa.ra a garantia solidãtia 
QQJUItS) rlO prílZo de 10 anos, a ti- qUe C) Tewuro Nacional deve dar li 
tu.,o de ccmp:maGão devida à Ame- operação, n05 têITfl.02 aventados des
rim.1.l1 & Fore~gn powel" Co. lnc. pelo de o iní<::io do" emendimenVls, ;:;endo 
ret!l.l'-dumento da c(lnclusão da tran- certo que, no tocante à divida. das 
saçao. A mauutençáo dos têl"mo,s d0 emprêsas para COnl o EXtMB.>\NK 
lIimemorflmlo" de 22 de abríl de 1\:163. (art. 4Q), se tl'at.a. apenas de subs
na. I:'lrte rÉ\ativa às duru; estlpula- I;.tuir a. · .. 't'ndedofa e cedente na ga
çóe~ bâs1C~3 ma s !avoráv~is av G? rantla por ela prestada junto àqtlela 

. véI'no bl'àS11elro ....- prêço~teto dê crS$ lnsutuição de cr.édHo em contrll:i:Qs 
13~,~O:Q,OOO (~ento e t.rlI~ta e I~:ncol de financramento j:\ existentes, CUjo 
nllil~oes de doJare!') e pl.a.Z~ de ca·1 saldo devedor ~e acha· reduzido a 
rén~l.a de 3 anos ,- c~nstltUlU, ;,1r..~ae cêrc;3, de US$ 35,000.000 (t1'inta. e 
logo, a prE'ocupaçao pmnac.al· da Co- cinco milhões de dólares). 
missão Inlerministel':ül. . 

A pl'imeinl dificuldade, J>Orém, com Daclo o ,v~ll~o. Ílnanceiro dos ~a-
(lue se deparou estava. no largo tem- gamento;s .mlCJrus~ a ELEThO"BRAB. 
po decorrido. desde a conclusão das d:.s.apel'{;eblda de recurs~ orça.men
negoc.ações em 1963, que rE:l11onta- tarlO~ •. corre3>pondentes, soment~ po~ 
-vam à d,ata de in de <i.ezemiiro de der.a at.ende~l~s a.tr,,:w~s de um all:-
198') como a de ce.s,açâo da.s opera- mento }le cRllltal. e e de~.sa pr()"\'l
çõe~ das emprêsa:: nu pais por conta ~ência. que. cuida o artigo 5° dI) p~o
da AMFOaP. tendo sico o preço acor- Jeto,.' aute)rlzando o Poder Exet::utl\'O 
dado cOm base no valor do acêrv.o a. sub.screver fuGa aumento no mon
naquela "data. Os cálculos faltos pOr tan~j, de Cr$. ~ bi1hõeE;- .com a s,l'>e-r
.ambas ·as partes tmham eEl';a data tura: de credIto espec:al para bl 
cora0 ponto de referência: pare: diver- fim. . 
s~ fins, e a da~.a d.e .uJ.l1 semestre. de- O artigo 6Q consigna a c1ausUla de 
pOlS p,ara o mal CO ln1Clal de urna de.s I iSenj'ã d impostos e taxas a que 
ma;S tmp~l'tantes Cláu.s,~la~ do netg~·, se ref~,:,e eo acôrdo e que est~ expli
CIOS. o p! azO' de cal enCJa de scs cit,a4Ía nas c1ãilllu1a.s pertInentes do 
(lncs, conl;::ato. Visa, e3sa disPOSi~ão, a 

A AMFORP, reiniç;.3dfl,s as conver- torrar liquido Os ,png.amentos a ~e
t::ú;.óes, Meguve., çCln ~\'ccé.dência, Q,ue rem feitos à vendedora, quer qUOl"ao 
nos 18 meses decol'l'íd03 àe.sde então, ao principal quer quanto aos juros. 
tinham Se verificado a.lterações subs- Foi es.s.a condíção acordada d~'<ie o 
Itanciais n...'l "po.5iç8.0 ti:na.nce:Lr.~ das mlclo de todos OS entendimentQs com 
emprêsas e que O' preço-teto deveria o objetivo. de manter integrOE!" para 
ser renegociado. à vista de tais aIte- \'endEc:ora. pOl' todo o tempo, ~s pa
rações, se se qv.ises::e avançar de 18 g-a.m.ent.os que lhe fô.t.."-tm dev~d03 e, 
l11eses o marcü inicIal }le 31 de de- no mesmo pGoS.so, forrar a ELErRO
zembro de 1962: .Ex1h1in.adas e di:;.- BRAS dO' encargo de eventualmente 
cutidas essas altetações, o. Comissão arc.ar com és~e ônus. Essa est-ipUla.
optou, "por ser a, SOlUÇão t:nai$ C'JD\'e- Câo é idêntica á que foi ateit.a no 
nierlte nas circuDstâncias, pela atUQ- COlltr2Lto com o MeXlcO e com a. Co· 
Jização das datas, ma.ntído· o preço- lômbia·, .sendo Que neste último os 
teto de 31 de dezembro de 1962, me- jUl'OS convencionados forum 6 3/4%, 
diante uma C o n t r a? a r t í d a li llf'vados para 8 3/4% no ca~o. d-e ~~ra 
AMFORP, no v{llor de aS$ 10.000.000 ao f1m de trinta d:as. DlSposlçoes 
(dez milhões de dólares), pagáWis eql.livalentes. em termos amplos, 10-
ao longo de dez anos, import.ância ram ín.seridas também no contrato 
muito lnfer:or aos juros relati~'05' Bn celebrado com a Argent.ina. .. 
período; e que tinha a <::ompemâ-áa, 
favorà.velmeríte à com:prsdora, ganhos Finalmente, o artJgo 79 dO projeto 
efetivos e substanciais, ta.\s ~omo: tem por fim simplificar, no ~o es
inicio do nôvQ prazo .d, e carência a p,;cial de que se t,l'.ata, e em tape d,a. 

le.gislação vigente, as form.aJldades 
part1f de 1~ de jUlho de 1964; dimí- de r,,,"istro dos inve5timentOl3, bem 
nUlçao da dívida com o l!:XIMnAl'lK, '""" ~ 
liquidação tQtt!l1 da dív~da para com cl;mo do rei.tl\'€stiment'Ü aco!'-<i8àc. que 
o BNDE; Qcrêscímo de investimen- devem." ser diSCi-plinados, nesta hlpó
tos; e, fínaImente a subrogação' vir- tese, por uma norma .singular, 
tual no 'crédlto d'e que as emp!"êsas 36, 00111 a mesma lealda4e co:n 
se haviam tOl"na.do titulares, crédito que relQtei a conduta. correta, nas 
êSSe vinculado à receita da tatifa, e Ilegociações anteriores, de membros 
destínado â re.cuperação de custos de de administ.ração passada, que 1)ro
operação ntencUdo com sacrifício de (:ura.ram resolver- um probl~ma da 
juros e dividendos e que símilarmen- maJor releváncía para o 'pais, devo 
te, no contrato celebl'ado com o Mé- assinalar que tal solução ~mente 
xica, por exemplo, fôra. Objeto c.e não se verificou pela. hesitaçãO do 
restituição e demais do pt"~ço, no pra- mais alto comando ndministrativo de 
zo de C1DCO anos. Imtão, alheIo ao desprestigio que as .. 

34, O :relatório da Comissão In- ,sim cttrreava J>S:r2 o conceito <1-0 Era
. terl111nisterial que Qcompanha eSta ,ül nO$ meio.s financeiros intemacio ... 
Mensagem, e em cuias cOMi<ieraçõe nal.s, com TeSulta-dos negativos que 
e fundamentaj~ se estribou o Govér- por, multo tempo ai.nda hãO de, la.-

t d . - ~I mentàveImente. perdurar. Outros.s~m, 
-no para ·omar ~ma e<!1S9.-o, v<u. é de j'ustiça, registrar O esfôrçu, o, de-
acompanhado da mínuta final do 
contrato lá e.<:eita pela AMFQRP. . &lnterêsse e o destemor com que os 

elementoo: agora. .crulVocados para. 
35, O texto do proj.et;O de lei pro- reexam:lna.r O assunto e conclutt e..s 

posto, indispen.sável à eobertma . ..,1.a negocia.ções remanescentes desem.pe .. 
operação em têrmos constituclonals e llha~am. patriõticamente a sua mis .. 
legais, dispõe, no artigo 19 sôbre a são, defendendo ·com int.eligêhc1a, 
autorização para que a "Oentrais Elé- 'equ1librio e altivez, Os legítimos in ... 
tricas BrasHeüM S. A .... EI.1EITRO- terêsses do povo brasileiro, 
BRAS" adquira, por compra. à Ame
rlcan & Foreign power Co, lnc, e à 
Erazilian E1et.ric Power Cnmpany 
oocieda<1es ~nônhnas' organlzad.'aB se~ 
gundo as lels dos Es.t·::a.d.Q.3 UnidOs da. 
América, as ações de capital e tojos 

. os crM:tos e dirl'it.o,s cc.rre-Spondentes 
que ambas possuem 1:\36 suas d.,-ez 
~.()mpanh;6,,5 t5ubsidiârJ~ br&silleIo-as.. 

TenhO, pois, a. bonra. de subntete-r 
a. VooS&S EXcelências o anexo. 'prC)~ 
3eto de' lei, de a.côro() com 'O &.ctígO 
67 da. Con.sMtulção Feder.aJ e nOS têr
mos dO parágrafo únleo do artigO 49 
do ~to Institucional. 

Bra.sflia, 8 de set.errrbrQ 4a 1964, 
-- H. Castello Branco. 

Exposição -de Motivos celênoia, apreSEnta 00 seguintOs pon-
tos principais: ' 

E.M. n' 16/64-GB. 1 - p'reço-t.to de US$ 135 mJlhõe ... 
'Em 19 de ag~to de 1964 pa;;áveis nas seguintes condiÇÕes: i 

a) US$ 10 milhões, a vista.; 
Excelentíssirno Senhor Pl'esidel).te ~) US$ 24,750 milhões, em 22 anos, 

da. Repú'JJica. a. Juros de 6% a..a., após carência. de 
, 3 anos; . . 
Incumbidos por VOSSa Excelência C.l US$ 10D,250 milhõeS, em: 22 anas.. 

de constituir comissão . Intermíníste- a juros de 6 1/2% a.a .. com igual 
riai par~ exRmmar as condi~ões carência.;. <:::sta. impOrtância será rein
constante c; do Memorando de 22 de yet~ida na ELETROBRAS pelo prana 
abril de '1963, p~lo qual o Govêl'no adicifmal de 2{) anos, resultando Um. 
brasileiro se ó.tSpôs a adquirir as pl'a;:o total de 45 anos para a. tran .. 
açôes das subsidiárias 'da American saçao. 
& Fcre.gn POW2l' co, Inc. - AMFORP 2 ~ pagamento. na forma abo.ixô .. 
e da Bru-zilian E:lectric power Co, - de juros, dividendos e créditos 00l"
BEFCU, no B;'UZIJ, temes a honra de refltf'$, no valor de US$ 1,7 milhões., 
submeter à elevaàa consideracá{, de devidos à AMFORP e BE?CO em 31 
Vcs.:a Exceli:!ncia nossas cOnclu.sOe.::. sõ- de dezembro de 1962 e R sCJ'em tl'ana.-' 
bre a operação em perspectiva. fel'ido.s à ELETRO::aRAS: 

2. Como é do conhecimento' de a) US$ 770 mil, à vista; 
Vo.:.sa .l<...'Xcelênc:!l. () Memorando em b) US$ 6,930 milhões. eln 1"5 a.n~ 
referência 6 cOllstém as bases d-e uma a plu'tir de lq de janeiro de' 1965 iI; 
transação e a t::~pressão de, um <:om- juros de 6% a.a.; 
promi....<>.5Q Jnternaciona1. 3 . -_ c9mpensação financeira -devt"" 

3. Preliminnrmente, ca.be-nos es- da a AMFORP e BJ!!PCü na. :forma, (la 
cLarecer~ que a AMFO:R,p e BEPCO, pan\grafo 89 anterior, no vaJor. d.e 
ante a opção de continuarem a operru US$ ·10 milhões, pagável em 10. an-oe; 
no Pais EOb ccnd:çõe:5 j!.l.5tas, manife';- a Juros de 60/0 a,a., a partir de I? '" 
aram-se. forma1mente contra seme- jllneiro de 1965; 
lhunte alternativa, declarando dese.. 4 - verificaçã-o, .a SeI acom.?3.nha.dE\ 
jar .se cDmplet.asse a transação de p~la. Divisão de Aguas do' Depa.rta.-i I 
compra e venda, no.:; ~êrmos do com- mentQ Nacional da Produção Minera,lj 
premisso anteriormente a.::slmlidD pelo do Ministéri() das Minas e Energi~_ 
GOvêrno brusilelro. d-o preço-teto constante do nôvo ~ 

4, Partindo da premissa de que () morando, mediante tombamento doi 
:\1emorando de 22 de abril de 1963, bens arrolados como de proptied.ad« 
não obstante as demais im.p!icaçõel:i das vendedota.s~ ,pelo seu valor declm,.i 
que lhe e.stão subjacent€s, COJl;;uj)S~ radO, a ser procedida pOl' fírma. in... 
t.anciava, primacialmente, as linha~ térnactonal eScolhid9. de comum &Côr" 
mestras de lima operação comercial, elo entre as pa.ctes. ) 
foi precipuamente à luz dêste crité.. 10. Ao submeter à. elevada. COIlSlde .. 
rio que a comissão procedeu ent.ão, ração de Vossa Excelênda o present;<4 
ao exame detido e minucioso das con~ Relatório da Comissão [ntel'In1n~ 
diçóes consignadas no refel'ido do.. tia!. znanUe.stando-nos em favoT dO: 
cU1nento. . Compra. das ações da. AMFORP ti 

5. Tendo chegado à conclu,,>ão de BEPOO nOlS têrmas do novo MeJllo ... 
que a transação, como negócio, era rando acordad'O entre aquela. ComLssãA 
de real int-ere.:.se para a economia na.- e as pa.:rtE'3 "Vendedcra.s. nilo conviC~ 
donal e, além d~so condutente à. eli.. de ser esta., efetivamente, a solUçã,Q: 
minação de pentos de atrito UM re- que m~lhoI a.-Wude,· nas presentel 
lações entre o Brasil e os Estados c1rcunstâncias, aos interêGses ne.ci(t.oil" 
Unidos, a.ssim camo ao resta·beleci- na~, nâo s6 pelas condições da tra.n~ 
mento do crédito brasileiro no;) meios sllçao em sI mesma, como porque, B4 
financeiros internacionais, a Comis.sã-o fazê-10, estará o O<>vêrno honrandO 
conseguiu, após SUc€',sslVas reuniões Um wmpromisso internSGiQnaJ.. . 
com os .repl"tesentantes da AMFOR.P e U. Se Vossa Excelência. estiver d4 
BEPCO, modificar alguns pontos e s..côr'tlo ~m esta. S{}lução, !U~se mia
preencher certas lacunas, daquele Me_ ter a tomAda. de determinlld~ proviJ 
morando, de maneira a completá-lo dênct.as no âmbito de LegiSlativo PIIot 
e f\ltuaUzá':lo, . ra. (a.) ga.rantir pelo Tesouro Nacionail 

6. Os pontos omi.sso.s resk1i8111 na iI. oPeração, (b)"· autorizar a ELETRQ..: 
definlção dos empreendimentos em :aRAS a. re.a..lízar a ccnnp:m das aç6elljl 
que as vendedoras reinvestiría.m ()S das vendedoras, (c) enquadrar li 
75% do preço acordado, o.s quais fi- transação na. lei de rem.essa de IUc:ral\! 
cara.m, a.pó..5 negooiaçõ,es, limitados a, (d) iSentar a. operação de todos 0fÍ 
aplicação na Eu:TROB:RAS e no, e:, ... encargos fisc8.is brasileiros e (e) p~ 
clarecimento do pr,azo de lleinvesti. ver a. ELETROBRAS das recurSOl fi";' 
menta, ajustado fin,l.!mente pa:ra :W tlaneelros necessários aos enc&rgo$ 
anos. i.nlciai$ da. ()l)eraçã-o. 

7, A atualização. por outro lado, 12. Nessas condições, permitimo. 
consistiu em restabelec-er· Q períoQo noo anexar à presente minuta. de pzv.,; 
de, ootênei.a de 3 anOs para. u iníCIO leto de Lei e t~tl"ve. Me-ru;.e.gem, 41 
de J'lesgate das presta'QÕe.s senlfstrais e aerem encaminhados ao Congrea 
em deslocar a data da. vigência <ia. Na-clm1al para. a co.bertura dos obJeti,loo. 

d ~ j d f!') vos acoima enunciadOS. operação e 19 ue a.neirO e 19u ... p l1::ra Aproveitamos a. oportunidade parO 
19 de JulhO de l~M. renovar a Vossa· E){.celência. os proteeJoi: 

8. Finalmente, negociou-se com a tos de nosso .profUndo respeito: -
AMFORP e BEPCO" o montante da Vti\SCO Leitão da Cunha, Ministro ~ 
c01l1penseção· financeira· a lhes ser Remçóea Exteriores. - OctáVio (1mIIo 
atribuiv'l pela inação do acõrdo entre vela de Bulhões, Ministro d. Fa_· 
1~, de janeiro de 1963 e 10 de. julho da, _ Mauro Thibatt, Ministro dtW 
de 1964, e pelo conseqüente nno pa.. Minns e Energia. - Roberto de Ou.. 
gamento das imp<lrt nelas de princi- veira Campos, Ministro Extraord1nã.r1c 
pal e juros venclveis naquele interrcg- para O planejamento e coordenaçAc 
nQ, assim como por mutações de. pa- Econômica. 
tJ:icnônio favoráveis à vendedora. 
Semelhante quantia, inicialmente cal
cula,da. em US$. 13,2 milhões, foi 
reduzida de US$ 3,2 milhões 9. ti
tUlO de deprecíação do acervO das 
subSidiãri9S no periodO e fixado em 
US$ 10 bilhões pagáv:e-is el'Q. 10 pr~s
tações anuais, a despeit'O ~ muta
ções favoráveis à. vendedora. acima 
,referida.. 

9. O novo Memorando. de entendi
mento negociado pela. Comissão .ln~ 
te.rmtntstertal wm a. A"MFORP. 
BEW'CO, ad refere-rulum de' VOSfla Ex-

Esta Comissão Interrntnisteri.a.I ~ 
ce~ a incumbêncitl. ,de examinai: l 



Quinta·f.ira 10 

\
:~-ernoran10 de :ta de abril de 1963 
elaborado pelos representantes do 
)3rasn e da An1erican and Foret.gn 
Power CO. Inc. (AMFO'RP). Nêle es~ 

{tão c<Jntidas as bases de Uma tran
i sação e a. expres~ão de \lm CQmpro
'\m:sso Internacional. 

Mas do que a transação ou o com
!tpromisso, sQbrelevam na que.st;.1o os 
interêsses dos usuários de uma vasta 
~r.on:l do nosso terrítórlo, vitimas das 
,incertezas e dificuldades qUe se cria. 
! ram e que estão se prolongando de
I SBSt.rosamente, impedindo o seu eft. 
')1>icnte abastecimento de enel'Jia elé
if,rica. Desejando o novo Govêrno da 
!t.epública resolver um problema 'que 
rtl!'to mais pode ser proteld,uü, dete!
''lninou o prossegUimento das ne~'lCia.. 
icõc.s que haviam sido encet.adas em 
~2962 com o Grupo &\fF1Oap A não 
; jl<Jlu(.ão . do problema aCQ.neta.rla, ta-
o talmente. o colapso do ab.\stecitnen· 
; to Cf energia da zona inU'ressada. po. 
: (lendo causar as mais sérias cOose· 
l Q,üênclas econômIcas. oom f)3 netUJ'a.1s 
~à'€f1cxos politieos.rociais, capazes mes-
· ano àe comprometer a. Seg'.uança Na.-
· "J,r.al., 

1.'al decisáo constou das diretrizes 
terai.-'. da pOlítica. de energla elétrica 
Que, sugeridas pelo Senhor Ministro 
t1o.s Minas e Energia, em Rela tórIo 
cubmetldo à apreciação do Excelentis

r"imo Senhor presidente da ~ública., 
Anexo à E'XposiçAo de Motivos n9 286. 
de 5 de junho de 1964, foram apr.ova-

· das por Sua Exodêncla (D. O. de 9 de 
Junho de 1964). . 

As.slm é que, no tópico relativo a 
,lIIca.pita1 p-rivado Estrangeiro", o item 
O do referido Relatório reoomende: 

"O respeito a c<)mpromissos in
ternacionais anteriormente Q.SSU
nIldos pelo GovêrnO do Brasil, ca.
so os signatários estrangeiros in· 
:il.Stam no seu cumprimento, des
prezando ao alternativa de con
tinuação no País, sob condições 
justM ... 

Os representantes do Grupo AM
roRP, consulta.dos em reunião na.
.uzada no Ministério da.s Minan e 
Energia, em 8 de junho de 1964. de
cla.ra.ram qUe consideravam como de
finitiva 8 solução da. venda de seus 
tnterê'ses nas subSidiã.l"ias do Gru110 
13m operação no Pais. observados os 
têrmos do Memorando de entendi
mento de 22 de abril de 19133. TI!nten· 
óiam que, à vista dos antecedentes 10 
easo. sua uvert:u.SSão entre os seio. 
Illista.s da. AMFORP, e do clima rle 
conf:lt.nça cria<lo, a s"lução 1ue meM 
lhor atenderia aos interêsses do Bra· 
eU seria essa da conclusão da opera
ção. em cumprimento ao acOrdo já 
traduzido no citado Memorando de 2:2 
de ah!\\ de lS~3. 

O Senhor MInistro de.s Minas e 
EnerJia assinalou que o Govêrno bra_ 
sileiro tinha o desejo. de honrar cOm
promiss-cs ~nteri()rmente assumidos 
~m seu nome, mas não estava anima
~ de particular interésse em aàqtú
ti1' \ri'/es.timentos ja existentes n-o 
Pais. concluíndo·,se da! que seria, da 
MíFORP e. não do Govêrno brasilei
ro o lnterêsse maior em concluir a 
ltian."'sção, Reconhecida, porém, que 
CS fatos ocorridos nos últimos tempos 
c a ausência de adequada remunera· 
çáo })a·Ta os investimentos da A1JL~ 
FORP tinham tornado o problema 
bastante complexo de modo a. e~lgir 
uma solução que conduzisse ao total 
esvaziamento da tensão por êle cria
da e qUe seria a de. conclusão da 
compra e venda. Ao aludir à comple,
xidade do problema, quis o Senhor 
Ministro signifiear que um impasse 
prolongado na sua solução conduziria 

'I k plor de todas as oonseqUênclas, isto 
é, à entrado. em colapso, em futuro 

I· próximo. dos serviços de eletricidade 
I ltLas zonas servidas pelo Grupo AM-
11<QRp. . 

Os representantes da. AMFOR.P 
ponderaram em seguida que. ~mbOra 

i~ oompreendendo o ponto de vIsta do 
" I3€nhOr Míní~tro, Unham como certo 
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que, ao menos no ca.so partic'àlar das 
empresas do Grupo AMFO..::~P, sel';B, 
muito dificil que elas wltassem da fu· 
turo a operar normalmente no Pais, 
me~mo sob condições justB..S. 

O Excelentíssimo Senhor Presidem· 
te ·da Republ1ca, coerente com a. po~ 
lític'a. eco-llômico·!ínal1ceira que hou~ 
vera trtlÇ4;.do e ciente d') p~·JonunDia.~ 
mento da A~1FORP, hv\.lV~ ?or b~m 
determInar 80 Senhor Ministro das 
Minas e Energia, a orgamzação de 
uma Comíssão Internünistel'ial com 
atribuições para apreciar as n~ooia~ 
çôes e oferecer uma solução vantajv# 
sa pO,l'a Q • Brasil e que condUZis.se II 
um acôrdo ripa! Bóbre o fu>sunt,(}. . 

F-or<l.m então fOl"malmente C9nvo· 
cactos. pelO Sr. Ministro das Mina-s 
e Energia. representantes do? J\.1inis
liérios da F~lZel1da e Relações Exte. 
riores e do Mínistro Extraordinário 
para I.) Plane~'àmenw e Coordenação 
Ec<lnômica para, com o representante 
do' Ministério das Minas e Energia, 
constituírem a. Comi.~são Interminis~ 
terial, sob a. presidência do Presl. 
dente da Centrais ~létricas 13rMllei~ 
r-as S. A. _ Eletrobrás. 

As reuniões da Comissão realiza
ram.se na sede 00 Etetr<lbrás. no pe~ 
rfodo de 22 de Junho a 18 de agô.40 
de 1964. 

1.1 - Situação das conce8sio~ 
nárias de Grupo AMFORP quanto 
à prestação dos serviços. e resltl~ 
tados de operaçáo. 

As subsidiárlas da AMPORP, <Qpe~ 
t'i'l.l1do no Pais desde 1927. realiza.m 
serviços de energia elétriCo'1' nos Es. 
tados do Rio Grande do Sul, Paraná. 
São paulo, Minas Gerais. Rio de Ja. 
neiro, Espírito santo, Buhia. Alagoas, 
Pernambuco e Rio Grande do Norte. 

Seus sistema: de distrfbuiçãO aten. 
dem a cêrca de 500 localidades com 
ma1s de um milhão de consumidores, 
servindo a aproxim3.damente sete m!
lb6es e meio de habltant.fs, o que 
tl-á, uma 'idéia da extelli:ão de pro
blemJ. e de seus reflexos na: economia 
nacional. 

A capacida.de geradora nominal das 
subsidiárias da AMFORP a tinge a 
531.000 kW. o que representa cêrca 
de 8.5% da capacidade geradOra no 
Pais, produzind-o anualmente em têr
no de 2.9 bilhões d,~ kWh e distri. 
buindo aproximadamente 13% da 
energia total consum:da em todo bel'. 
ritóri<l nacional. . 

Cumpre assinalar, por demajs, a 
considerável capacidade geradora vir
tual do aproveitamento de peiXotos, 
cujas obras civis permitem, p3Ia sim
ples instalação de un:daà.es geradO_ 
ras, ampliar a potência instatada de 
175.000 kW para cêrca de .•. , ...... . 
450.QOO kW. 

A maior parte dos investimentos 
feitos pelO Grupo AMFORP '!l0 Bl'a. 
sil, dcu-se a partir de 1946. sendo as 
duas maiores emprêsas do Grupo a 
Companhia paul.i.<;ta. de Fôrça e Luz 
e a Companhia Brasileira de Energia 
Elétrica, que representam. respectiva
mente, 5-2,3% e 11,7% do investi
menrn total, com instalações mode1"~ 
nas, cujas idades médias são de ape~ 
nas 12 a 14 anos. . 

As diticuldades de nltureza político~ 
econômica de longa. data verificadas 
no Pais, impediram, contrariando a. 
própria legislação, o ajustamento 
oportuno das ta1"Uas de energia elé
trica aO ritmo da inflação, retirando 
do set.or qualquer atrativo à aplicação 
de capitais prIvadOS e prejudicandO 
mesmo a Oce:,. operação dos serviços 
de eletricidade no Pais. 

A.s emprêsas concessionárias de ser~ 
viços públiCOS de capital estrangeIro 
foram especialmente sensíveis a tal 
conjuntura, do que decorreu o não 
atendimellto"'- às exigências dos mer~ 
cados consumidores em exp;Jnsão. em 
alguns casos' det-erminando mesmo o 
racionamento de energia elétrica. bem 
como a deterioração da qualidade dos 
serviços 

1. 2 ~ Objetivos a 8creTr átin~ 
gidos com ~ transaçãO. 

O Governo brasileiro, ao to;:nttr a 
iniciativa de promover OS eutendi_ 
mentos com a AMFORP. teve em 
vista, segundo os atos que baJxou a 
época em que se iniciaram tais nego
ciações (Decreto nU 1.106, ôe JO de 
maio de. 1962): 

a) melhor atendiment-o do~ 1n.te· 
rê&ses nac~onjlis, evitando o co:apso 
de serviços vitais de utilidade pú. 
blica~ 

-b) nacionalízação, realizada c o fi 
observância dos prece;tos COl1S~·.ruclo~ 
n6is de garantia da pmprietlad:! prj. 
vada, nacional e estrangeirll; 

c) at:ender fi necessidade de que a 
formação interna de capital sej{~ sU M 

plementada por participação de inves
timentos estrangeiros no país, para 
atender e ma..'1ter os niveis de dl~sen_ 
volviment,o econômico_sol" ~ 1 compa ti· 
veis com o crescimento demográfit.o 
e as a.<;piraçõe.s de bem~e5tar da Na·. 
ção; . 

d) evitar a redução das aplicações 
~trangeiras no País e e. criação de 
um clima de de.~estimulo aos n(lVQS 
invest'tmentos. 

Veriiic.ando que as condtç.ô-es de 
compra. do pGmo de vista da tl'an~ 
saçãQ em si mesma, eram Justos e 
corretas e que os num~l'ooos. benfij~ 
cios indiretos decorren tes da concre_ 
tização do compromiEso accnseI11a vam 
o GovêrnQ brasileiro a conchtit' J,. 

operação. resolveu O mesmo reabrir 
os enrençUmentos com a AMFORP 
para atualizar o começo do prazo de 
carência· e também solucionar. de 
acôl'do com OS lnterêsses nac:onai.s 
um dos problemas princitk'lis. ainda 
em abert<l, qual seja o de c'Cmo se 
operar o reinvestimento da parcela 
de 75% do preço. 

A1nda qUe o peruamen [o do atll~l 
c...ovêrno brasileiro pudesse ser no 
sentido de cons:derar outras soluçêles 
para. resolver o prOblema do forncGi
mento de energia elétrIca nas áreas 
de concessão da.s suc'5idiá.r ... ,., da 
AMFORP, o re'al interêsse da ope .. 
raçã{) e o. existência de comprom~s_ 
sos internacionais anterio!"mente as~ 
sumidos _ conSiderados inclw:ive ()s 
efeitos negativos de seu não Cumpl'i~ 
menta sÔbre o, conjunto dos interês
ses do Brasil e de suas relações co:n 
os 'meias financeIros mundiais - !e .. 
vou () Govêrno a dar preferência à 
fórmula da compra rel como prevlsto 
no Memorando de 22 de abril de 
1963. uma vez verificada a exatidã.o 
das bases da operação ajwtadl 
quanto ao preço e condições de ~aga_ 
mento e promOVida a indisPt-nSáve1 
atualizaçã.o dos seus elemenbOs, prin, 
cipalmente no que se referem aos pra .. 
zos de carênckl. ;forma e duração do 
reinvestimento no Brasil. 

2. O - Atualizar;ão, aceita pela: 
AMFORP, dos têrmos do ;V.'mo· 
rando de entendimentó de 22 de' 
abril de 1963. . 

A Comi."'São In termIn~terial pr()ce~ 
deu ao reexame do Memorando de 22 
de abril de 1963, analisando seus di. 
versos itens em várias reuniões. 

Fixadas as linhas básicas 'iram 
feitas várias 'Pl.'C}X}sições à AM.t~ORP 
visando a solucionar os pontos pen. 
dentes de acôrdo final. que motiva-
1l"tm1 a apres-entação de oontra.pro~ 
postM pelo mencionado Grupo. 

Da! resulto.u um entendimento que 
'Ore. se consubstancia nas se~uin~s. 
modificações do jjMemorando'·. 'fJ qual 
passAria Q ter nOl'a redação suma. 
rizando as clâusulas a que obe-dece. 
rls. a elaboraçãO do contrato fina.l. 

-A segUir. enccntram·se comentários 
sôbre 8S principais modificações in. 
troduZidas no "Memorando" e os mo~ 
tivas delas detenninantes 

2.1 .;.... Partes e contrato 

A redação nova ê a seguinte: 
"O Govêrno brasileiro, direta. 

mente ou atrave..s da Centntis 
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E.létricas Bl'asile~l'as S. A. 
Eletrébl'ás, como comprador. de. 
vidalllente autorizada pelo 00· 
vêrno brasileiro. e a .. American 

. & Foreign PoV';er Compüny Inc. 
(A1\'IFORP) e a Brazilian Elec. 
tr~c pawer Comp!l.ny IBEPCOJ. 
C9r:l-o vendedores, celebraJ'ilQ con
traro de ccmpra e venda nas ba.. 
fies dêste Memorando, incluindo 
tõàas as disposIções que sejam 
necessárkl.r;, para exprimir o in. 
teiro !lcôrdO das part.es contra
tantes. Os compromissos tinan. 
ceiras do comprador: serão garan .. 
tlQOS pelO TesourQ Nacional ou 
por uma das agências financeiras 
do OovêrnQ brasileiro." 

A nova redaçfl..o se faz necessária 
para. caracterizar, desde logo, a EÁe. 
trobrá.s c-otno agente comp!.'ad<lr sub· 
rogada. 

2.2 _ Objeto do contrato 
A redaçãO nova é a seguinte: 

"O objeto dêste contrato é ~ 
oompm e venda de tôdas as açõe.s 
e a transferênctoa de todos o~ 
créditos possuídos pela. Al\fFORP 
e Bl!."'PCO nas suas dez (lO) sub
sidiária.s no Bl'asil, ficando enten. 
dido ~ue corroerá por conta e risco 
do compra der a cobrança dos cré· 
ditos suprn referidos." 

A nove. redação nfio envolve alte. 
ração no 'objeto do contrato, conforme 
prevista no Memorando de 22 de abril 
de 1963, tta tando apenas de tmnttr 
mais explícita a -nahu'eza da transa. 
ção. 

2.3 - preço de compra 

O preço de compra de todos os in
terêsses da AM!o'ORP e BEPCO, ex. 
cetuados juros, dividendOS e créditos 
correntes, foi m:;.ntido. 

A redação do item pertinente pas-
5011 fi ser a seguinte: 

"O preço de c:mp:-'fl ajustado l! 
de US$ 135. nuo. 0::0 e cOl'fesponde 
ao valor impu~ável acs intuê:ses 
da. AMFORP e BEPCO que são 
transferidos ao iJolllprador, ex . 
cluídas <lS mon'i: .. nte":o objeto dos 
itens 5 e 6 dêste Mem~rando:' 

Os critérios uW,zaC1Cs para deter. 
minação dos vaIores em crUZeiros, que 
conve.~t:dos a dólar conduziran1 oi ci .. 
fra de US" lS5.00Q.\JOO, ~tão e;;c~a. 
recIdo." no Relatório da Com~ssão de 
Nac:'onalização dlS Emprêsus Conces
sionárias de Servico.s P il b 11<.: o s -
CONESP datado de 19 d3 feven1ro 
de 1963' e coment:tdos. adiante, no 
item ~.1.1. 

O va!ol' acima lndic:;Ulo é defin!do 
como: oreço teto pe~as modific3<;,órs 
da clállsula "Data de Fechamento" 
do Memorando. de abrn d~ 1963. Tais 
modif;cacões são ap.reser~taQ'ls no 
item 2.10' e comentadas li? item 3.1.4. 

2.4. - Condiç6es de pagamento 

A nova redação é 'a seZ:,uinte: 
j,O pags.IDtnt-o será rcalizaQ:o da se

guinte forma e condições: 
a) U8$' 10.000.000. em No-r~ york, 

até 30 dtas após a entrada em vigor 
do contra~o, pagá\e:s em Nova YmK, 
en. dó!ares americancs; 

b) USS 125.000.0UO, em duas par. 
celas, a sabel": . 

I - a primeira de VSS 24.'T50,000 
em quarenta e 9uatro Pl'~~iS8Órias 
semestrats subseqUentes, ~mltldas nos 
Estados Unidos de. América, de igual 
valor, devidas após transcorrido o. 
prazo de carência de três anos, a 
contar de 1 de julho. de 1004 e pa~ 
gando juros de 6% nA., pagáveis 
em Nova york, em dólares america
nos' 

li _ a segunda de ass 100.'250.000 
em qrmrenta e quatro promissórias 
semestra.is sub.seqüente.s emitidas nos 
EsÚ\dQS Unidos da América, de igual 
valor, devida.~ a partir de ~1 de de
zembro de 1967 e pagando juros de 
6 1/2% a.a. Estas notas promi.'l>ó. 
das sel'ão l"esga ta{las nQ seu venci. 
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D.Hmto pelQ enh·eg.o. 7'. n'ltrls p;:omi,>
sór:us da E~eb:Qbrô.s, de ?';lla! valo,' 
t. mesuul. ÜUGl. de jUl'<'.'i e .'lnl:>rUznllel 
caoa uma .cm qWlreD1a p"est3ç~~S 
semestrols jgUn1S c su:meqüz...'1ü:s~ pa~ 
gáveiS em 1\.ova. Yq!'k,' e:l} dô;an:s 
americanos 

C) ,tôdas n.." netas prótni.';.sór~as 'se-
· rio g:trantidas pejo a~v-ürno I)ra$)_ 

Jeirll diretamente Ou Iltl'lWés: ce uma 
de $UM agêrwias finnl1cc:l't\.S. 

ri) 00' juros previ~tos 1M alinea b 
ac.ma, são (tl''\'idos e. -partir de 1~ _de 
Julho de' 1!)'64 e entQnd'em~se pagáveis 
semeE.t-ra!mml' e. enl NOVíl Iorque. em 
dólares am~ncAnos: -l1.}u ~JJ de gunis. 
~l!er . tI'íbut<l)S p:rasHe ro.í ". 

dar mr.· vlllte prom:fSpl'ias semcs
t&is subseqüentes, dI': ig''UJ.l valor, 
s, ju~cs de 6 I:;, a.a., cte\'ida 6 llri
Il1eira em 19 de janeiro d'e W65. 

'l'ôdns as nctu.<:. prol111ss6ri.as .serão 
garantidaq pelo Guvêrno Pl'as'lei-
1'0, d,retamente, qu por uma de 
su~.:: a::ênci'G& p~gáve.i::: em ctó!n-, 
l'es arnericanos,-em Neva lor(!.lle", 

2.7 -- ReÍ1lt;e.<;ftmf.nio 

A po\'a re.díll;ã{) é a :.:egmnte: 

"ü AMFO?l? l'e1Dvestírá a im~ 
p.:rtância - de crss 100,350.000 
l'\.t:Cé,vé~ Ile empl'e.st-ma !\ ELE
TROBHAS, p~l' tratar-Se de apU ... 
caçil..o -pl':orit-llriG pare. o deJen-

,2.5. - Juros, dividendos e cré- vojvim.f!nto econõmico e 300ta1 dos 
. ditos especiais. ~t.;\dos Unidos do Brasil. -- Esta 
A 'nova redação é a ~c3u '~lte: apl.caçãc oQ"cdecerá à._, 1egl~laçã(} 
"Pela venda c' tr"a,."i[erênc.a QU~' lhe .. brasíle'ra {>el'tlnente e será: roas!" 

lerá feittt dos JUro_li. d 'vldeuQ'f.".5 € cré- deraâa. para tQdo~ /JS efei~o::., co-
emos c{)l'r~nte.sf no valor ,je 1]5$- ..•• mo tendo cldo reGlizade. ~m dóla-
7,100.000, devidos. em 31 de dCl.cmbro J'·e.~ americllp.ot~ go&\.udo <te direi-
de 1962, pelas sub.sidLárias à AlvfFORP to~ n1ilo inferiores flOS qe quaí.s~ 
e BEPCO e às W€'.S filiais' fora do. qU~!t' . ['utros empi'éEt:Jno.s est.ran~ 
Bl'asil, o C!fm.y.n:::do-f pÍlgará a4uel;s geitas. 
hnport&11cia n~ fo~~ rttle te Be~Ue~· - , PO;~ ;(7~iã~t~~eiet~c~~1~~t~e;eV~~~ 

a) '·U.5$ 770.0110, "e!~l dl1heiro, em de n(~ta Pl'QltliS€õria 'da" 2'" Ijérle. 
dóia.fes runerlMnl..\!, em NOva Iorque,. de ,"'Olor glol:>a-l de US$. • ......• 

'p,w SO dias A'pÓ-'S ti ent.rf!.Iia. em vigor 100.250.000. através da troca da 
do, contrato; "" W nota promi~ría ve11c~da. pOr OU~ 
, .b) • . US$ 6.930 .COO, 'eúl trinta l>l:'0- t1'i~ .~e -eQ,l'Sf'ãu àa E:LETROBRAS, 

nll.s.$orlas ~eme~trQis .subseqüênte.s, de,. ,vencendo jurCs, de 6 lj2e>"() $ .l},., 
.Igual \'alor;a luros de fí% a.a., ~f'ndo em .d6!6res amerioono..'1, pagáveis 
a pr!me:i~l'1: d~y!da. em tI' de janeiro' se'me,:tr.a-lmente. em Nova Iorque. 
de 1965, posgál-'el.s em' dólares amer!ca.~ líqui(1,oo de quai1.!quer tribtltoo btll~ 
11OS,. em 'NOya Iorque. Fic!l ent~JlCUdo si1elro--s e ·amorth:ável. em quaren ... 
que correrâ por .conta. c"rI:"co do G'om... ta 14i{}) P9_rcelas semestl'al.s subse ... 
prãdor a, eG'brllnç~l. do Que (ór assim ~tien,I-es- qe igW11 valor t.ambém 
transferido; .. pHgil 'Ieis em dôlores americanos, 

,ÇJ • Tódas ~-<; notas pró!111ssôrias se- ~rn N"O\1~ 10l'qU~~' . 
rào garanti_das poli) Gót'êl-no brn&i- '. ~ 

, Je,[Q diretamt:>nt.e oú por llffiU de 'uas ; 4 110t'fl l't'da~ão -J'eflete- a pr~entaçao 
agêl1c,'~-, financeira.s-·, _ - ~ - 1,x~de~ n'.) sentJ(:}o de .ca-nal\zar a._ tQ~ 

A redação .10i alterada t.endo em tall~ll:d'~ dI) reinvest1men,to ~ ~ara à 
vistfl. ·.a trall~feIêncf6 d'ã dita dQ pe~ I ~U!.8lÇ!iO de no. tas proml1,.,SQrul.S da. 
:ração - , o. ELEITRO~RAS, SOhlÇ-!'\O esta que goza 
. . ~' . da. dupla \ ant.agem de want.er em .<;.e-

,2.6 - Compe1l-.~-aç«o f!mmceira I ror aJ~.({meHte P!iorltár.'o. por um pt"a
pelo d·eslOcamento -da daf.a de' ui_ ,Z-O P'l,it1jo ft,11c:onal de dez nOl anos, 

. oência de, acôrdO e restúbe1ec"men_ a tot.nlldadt:> da significativa massa -de 
ta do prazo 48 carêl;ch2. capitJI1- de US$' 100.250.000, e (irimir 

Tl'ncto em vista 9. ,cQnveniénc:a de 
restabelecer n prazQ do carénC:8 de 
três (3) anos de acãuro' COJ:l,SUbEt-an~ 
ciado no Memorando de 22' de abril 

· de 1963 e ,de' atualizar h. d1\(;3,t êl nartir 
da. qual começaria êle a fltil! de.slo~ 
cando-e. para. _19 de jUI(lO de '1.964 a 
C .o.fi i s são, ao negOCiar com', a 
AMFORP ê.s!e 8]ustal~len: o teve dc 
levo.r em cont,1- as jmportnncias devi .. 
das sôbre oS·vnr!o.'j. itens <le"pr..garnel1 .. 
to ,(sin,al, parcela livre Je. ~reço., per .. 
o~~r; relllvestlvel e atrasados), Os qu-a~ 
seriam de cêr~a de US$; 13,2 mi!llões, 
Um rebate ~dq-re êsses juras de US$ 
3,2 milhões, pàra iJsar um paO"amen~ 
de US$ lO. milhãest distr-ibt~d~S ao 
longo de ~ez nO) anos, repre::.r.ntar:a 
mn~. com}1ens.a.ção J:l.d'el'jua,dil. Pé:g de .. 

,prec1nção ·occ-rrida nesse -me.smo -pe~ 
rfQdo. No. adotar, êS!e c-ritéria cOnsi
derou-se, por dúW-o l~Hlo, Que, em :re~ 
lar;ão à. pú.o;il;ão de 1,9- de !Illlfüro dt 
1963, (de.ta de, inkio das- O})ij.rf!Côes 
nos, têrmO~f do. "Memorando") hOuve 
no períOdO um autlle17to ,rl[l íuuesti_ 

qualquer dúvida quanio à cc.nveniên .. 
da. 0".\ oftor!qa,de de aplicação em -ou .. 
trtlS_ sek/l"e.s ma,is lucrativos ;l:oosivel ... 

. mente ~rn concorrência cOm o c~pit-al 
U1'lC~-e::.nal, -

A pa,l·Cela. reinvest,fç-el do preç3 a 
Eer l,ago à AMFORP e BElPCO aUe" 
nQ lI..femol'ando de abi'H de 1983 era 
de DSS 'WL250.000, foi ren!lzJna-- para. 
US'$ 100 250,COO •. cDrr~pc'l1dendo a dI
ferença 'à, f!,.<itimat.j\'§l das desp~sas no
Brasil. da AMFORP e BEPCO cOm a 
alienecil.o de -Sell..<; lnbrêsses, 6.'$ ~uaL~, 
naqw~!fl Memorando, .ficaram em 
abel"ço. Ti! modWcacRO resultou de 
entendimt?nto efeth'ado na' ,:!'eun:ão de 
8-6-'[964. 

2'.8 - Conver,'ilio de Notas Pro~ 
rn.issóYias ou Resgate Antecipado,-

A nOyt1 red'nçác é ti. ,segujnte: 

'~ __ i- ~ __ ~ _~:O-__ . _______ , ---~_._ _~ 

Dectivo.'3 juros, bem COmlJ 'ÓQ{l;'; 8S i Ji?..!l.ndo··~e pdra tal' fim tOn1ba~entoo. 
tran~a~·5r.s relacjonadu-" com o I que obedecerão à3 d:retl'izes do.3 J.ens 
contra·to seral? llvl't's Ú}j H.q~üd~S! abaixo:, . 
de todt.~.08 lmpostos, contrlbu,- ; .' b ta~ 'fi 
çõe.., e cnc:-lf~QS Lm;lsi1ell'{)~ pr(- a) f"XlstenClQ ~QS ens cDn UI ês '1-

, :i.entw_ CITe' tutur\X;, ~o. mune:r~· e. dru _~{l~, de P.l·Jp~lCd!l~e ~a..<;. empl t~ 
ser e~tabelec\cia no C.)lltl' .. lt\.!, 5:11- Sllb~ldlá~~.as e comt.tutlVO.:o do seu a . 
Vo aquêJes itnp)StJ.'i" ('uo u_;nria \'0 imob:ll.z~do ~ cbras em an~~mf't~il~ 
não tellhRm ,5lClo pagos sobre 1)3 "{n. ve.'(l!lOlçao ~os vaI? e;;· p 
U§S 7.700.000, reJstiYo,::;' (leiS jurOS, ' qUaIS os bens ref~~'.ào.s no.aücm a,.le'~~: 
divid.e'1dos e ·"·o'(Uto- '"(u'f"'n~es çados na conte.b lldadc d s em.p ~~ 

• \,.::> ." ~ I, h.'d···' ép c em que o mves acima referidos. Í'ôclas as 'àe"pco: ."::~4Q! lRtlM:'e, o a. <;;: 
sas rela!~jolladas com u cele!~I"açiio t~ll~nto· s~ lnc~r~orou a06 seus re"pec 
e o cumpr:"mento do contmw e t.rvc~ pJl.tnmõ~.os.:. . n _ 

instrumentoS, -8. êle relativos' Sel'J1D ~) determmaça\J,. o.r;;JS rl ... d~ç,ao do 
por conta diJ COUip"'l1dor, , "dlfel'{'..nga~, c<~m~uns', "SUXIlIOS e. 

Para cumprim;mto cIo d!!::po.oto $.upvençoe.s ,e 8dla~tam.~ntos vde Ie~ .. 
ne3ta cláusula, no que se ref€re d~:', de custo l1.l.stórlCO 1;\0 a.~i __ Çl 1m .. 
aos Im\1.O:it()s incldent.e.5 ~obre o.s biJ~ado e o~ra~ em and?-lU.ento, ~e
juros da investimento, deveriio .. ,er nos ·.a depteClaçae: conta-b-ll\t,ada., 9. er 
tomadas. Of;}Ortllnamente, as me~ corngido pela .&phcaçã.o dos fn~lce."lldo 

. didas in<i~pen.s41reis pe]ns ;UIt':: ri~ CQ.?-~lho NaClQDal -de ECOn!l~'~, t. do 
dpt\es -fJ:l:zr-llóáriaA'l ,no.:... têrmo.s dQ 8ort. 57. da Lel numero 

• , 3.470, de 1958; ". 
Uma vez que se modliicou'8 obrign-- ti) cQnver~ão_ do valor :em crU~f'lr-os 

Ção dos Vendedorea - de leinvestir, <lecl~rl'ent-e da ob~ervãncia do::. J.t~ Q. 
transforID\1ndo*R em refinancia,ment.o 'ij,;e' c pitra dólar americano. med:ante, 
limitado à. ELE'l'RQ:aRAS, os rendi- taxo. de· câmb!q compath'el com 05 
mentos desta. apllcação pMBaram a índices menclona.dos no iteul c. 
ccnflgurár juros~ Como t6I, a ,sua re- O contmt-o e.specifica.râ 9. mane~ra 
muneração ficou definida como liqul- peln 'Qual será efetuado' qualQuer '(lju~
à'a de' quaisc:uet' encargos, inclusive tamento do preço 4e compl''' 'que· $.L' 
fiE-C.!liS, não .5(1 pela pfóprJa nat.ure'l!\- tol'llar neCessária. em conseqüência dIr 
dp mercado de juros, distinto daquele yerific~çá.o aainla pr~vi.3~. , 
de lnve.stlmento$ diretos, como tam~ O contrato entrará. em 'Vig()1' na. 
bêm porque, se' fôSse dado à AMFQRP data fem que o CompradQr comunicar 
n. liberdade de reinvestir diretamente à AMFORP que o mesmo foi apr()... 
em empreenci'imentos, ainda qUe- deu- vado, cUqlpridos oS necessáriOs trâ.rni
I;ro de setore-s prloritârloo para. a eco- tes legais _' 'ol."6SHeirol, cortendo. por 
lJomia. naciatull. POOel'!a ela rCll.).izar conte. do compradar. a partir -de- 19 da 
investin'entos ma,ig lucrativos. jUlho de 1964, 8 ,operação das subst-.. 

QUGrito ao -parágrafo final q-'!stR diárlas -da ~ORP, devendo os te
(lláu~uJ(l, foi acrescent~do rutra bem 'sultsdo.s financeiros da mesma. serem 
caracterizar os trâmites- inq.1Bpf'D' (!yeis cert.ificadoa Por firIl1~ de Quqítorfa. 
à. coo,'!ecuç.ão eles obJetJ\'o.'l delineados esC<>lhida. de comum acOrdo pelQ$ pa r_ 
nD ar~igo. tes contratantes". . - . 

NaséonBlder'çi)es Ilnais '6 Justifl-
a.lO - PesSoal cada a.conveni~ncla· das modificações 

Ji"9i man~!da a redação ·do Memo~ ó'o--MeJl1orandQ de 22 .• :63;e demons-
rendo de 22.4:63 ~ trada ~ razoa.bUidade dQ preço con .. 

As subs~çmtrle.s·'e 'a Companh:ã Au~ 
xiUar de EmprêEas E:létrica.S BrB ~i1ei~ 
tas continuarão responsáveis liOf tô· 
das as obrigações,para com o peÃ'~nal, 
Fica entend,idQ, e-ntretanto que a. 
AMFORP e a BEPCO reembolEarão 
tRis cCmp~qh!(ls das despesas de in
d~nização MS Dire{.ores (que devem 
S.er cõnsidcrados cOmo empregadas e' 
Os .seus honorâl'ias como salá1'Jo.';), 4e ... 
corr-entes d'a. rescisão de seuS r.oll~ra~ 
tos de trabalho. Da meSmo. forma a. 
AMroRP e a BEPOO reembolsarão 
tais companh;a,s das rne.')mas despesas 
de iodeI!izllção à _ quaisquer membros 
das _ adml.nistrações de tais co'Tlpa-' 
nqhls, cuj03 controtoo. de trabalho ve
nham a ser, 110 contrato, POr n'Úhl0 
acOrdo, esl?ecifiçados para rescisão, 

2.11 - Ex6nerações 
Fo.i mantida- a redaÇã.o 

rando de 22'.4,63. 
ó 

. O O~mprador _ tomará tôdas as pro
vldênCIM neces.sarias para exCnerar fi. 
AMFoRf ~ n BEPCo de, tôdas' a,s 
obrigsçqes relativas a débitos da.'; ~ul1-
sidiárhis,' pare. com terceiras inClusive 
_empréstimos cIo Export Im-port Bnnk 
oI Washington.~ "_-

2 .12 .....: Data de le~ha'1l1.ellto 
, A nOVa redaçáp é a seguinte.' mu
dado o titulo, para "Di$posiç5es· Fi
nail'ill . 

vencionado, bem comO das vantag-ens 
decorrentes de. atualização das datas 
do referIdo Memorando, 'da. nOVa for
ma. de rcinvestlment.as e de verifica
çãO do preço. 

~.O - V"ntauenB decorrentes do 
nâvo M emofq.Mo . 

A análise de 'oPer!tçAo cars.cter1znda. 
nas suas linhas' mestras no nOvo Me

,morando é - proporcionada pela com
paração dos cCDlpro~Eos financeiros 
a Serem assumtdos pela. Eletr-l!bráS._ 
com . os recursos- que lhe serão pro
PQ.roionado.<J . peJas tarifa.s das com
panhias de que assumir" o. contrôle. 
Esta. compa.ração demonstre. a renta
bilidade da operaçll<>. 

'3.1- preço' 
,A Comissão emminou cuidado.$4 .. 

menf-e' todos os dadllS disponíveis que 
levaram à fixação .do pl:eço teto de 
US$ 135.000.000 p""a' a compra das 
ações e interêsses do Grupo AMFORP 
nas suas suttsidIártas no. BruU: 

,menro nas elllpr&aS' e U'lla .1'ê(fução. 
das obrigações ,j:.EX1MBANK e_ 
BNDE). ,que lniport41l'D1D numa redu
ção dos encárgos assumidC';s 1unta_ 
m~ntc ,?om, OS P"lgilmenr.{):i de' pre~o. 
Alem dISSO, levou_se em -conta ~ue Q 

po-slçãn f1nançeira 'elas- SI-l.l}.:;.lJ,.oídiáfltilS fI-
· eou íno'V'Bda com um a':'ré"'SC)nio do va
lor. da. receJta. vincUlada .. ha t.al'ifa 
dest,inn~a- o. cC"!rlpeIlSf!1' ~ a.lteraçõeS 
já ve.riflcadas' no cust.o" do.; .<:erviços. 

O novo it<2m do-~ Memorando CÜ1\
, ~ stlbstancfand-O êsto ronto' seri(\ 0- $e-

• <I' O ComPrador terá' .o direito 
de, a qualquer momento, conver
ter qualquer imp')r-~J1d9, às$. no
tas prom1ssóri.as ele 6 ])2% (divi
Plda igualmente entre tOdas -essas 
nQl~$ t1~omlgEÓl:'ins entEo em cir
cu1açã-o) em 'ignal montante de 
notas prClmiss6ria~ de: G% cOm os 
m~amos venclmentvs~,o. compr-o
n11S!O de 1nvestim ent·e da,' 
}\]\tFORP será então reduzido em 
~~ual raorttante '8- proporção. Ou- O pr~o indicadq no -Item S dQ Me
trossim, a EL'ETROBRAS man- morando, entendiDo. como preQO tná
têm .o direito de resgatar antecf- 'X\mQ, ~erá. ve.t!tict\dt) dentr~ de cent.a 
pada..'11ente qualquer neta pr-om!s_ e oItenta (100) dins, contados da data 
SÓfia, mediante Rvl.ÇO prévlo -de .da. entrada. em vigo.r do contrat-o, pela 
tr;nf,a (30) (llas".' determinação dos valores dos invE'sU .. 

men:tos das subsidiáriM tm ativo fixa 
2.9 ~ EncargoS Fiscais e. DU- e ,obro.s em andamento (excluIndO 

o preço de US$ 185. OQ(), /JOf) re'uJ
tou de neg~ci<>ção com a AYFORP .; 
decorre da. aplicação dos . índices do 
conselho NacioÍ)al de Ecónom1a. bat ... 
xado$ no ini<l-~9 de 1963) ao investi .. 
mento histórico em cru~eirC>s, corres .. 
pondente ao inventárIo apt~ntadD 
pelos VendeâoTes, deduzido da depre~ 
cjação contabllizada.. aux1Uos 'e doa.-:
ções e a.ntecipações de retida, median-' 
te conversão de dólares amerlcRI1QS à 
taxa. cambial compatf'veI COnl a C(Jr- . 
reç.ã-o lllonetátia efetu-adEt. 

Ulna vez ~ue os Indices baixadOS 
pelo Conselho. Naclone.l de EconoIllia 
enl 1968 1ll>resentaram o \l'810r real 
média, da. moeda no B;no de 1962 e nfía 
o wlor dO tlltimo dla. do. mesmo ano, 
a AMFO!1.P, à época d .. p:rlmeir ... 
negoêiQ~6es. recUSOu-$e formalmente !L 
concordar ()om a t.axa de co.nversão 
do último dia do ano, 

• 8'Uf~te: -. .. 

.. A compel'va\cão financeira de~ 
VIde à. AMFORP. no valor de -. : .--: 
US$ 10.000.000, 'pelodeSlocamen
to dª data, da operação de l' de 
JaneJro de 1963 para '19 de julho 
~e 1964, será J)f\-gª pe1<l "COlllpr«-

pesas "aul::ill0 para coru;truçõe~'" e ~adian-
iL. til>vã recraçâ-O ~ a. seg1.dnte:' tamentos de renda") efetuada por flr ... 

ma internacional, independente, a ser 
"O contrato, t9do.s 0<1 :pag{l.mén~ destgnada no contrato- e~ cujos trabe .. 

to.s.e notas pl'om~8ória.s acima lhas 8&d:o at:ompanhad'Cl'? pelas })artes 
,mencionados e todOS.. M fH\gsmen.. • pelA' DJvisâe- 't!e Ague.s' do DNf1M dõ 
tô~ de prlnclpal da., nf.'Ua: f l'M-w . 'M':1nlstérto d86 M'itia.e e "En~rgla, rea: 

l"ol . examlne.do, entAO, ÚDl' ~egundó 
crit-érlo Pelo Q.ua.l e. Oorr-eç40 monetA
ria do ativo erl.1 levadA atA () t>Jtjmo 
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dia do ano de 1962 e a taxa. <mmbial 
06eria a de fim ele ano. . 

A comparação dos resultados qos 
oritéT1os referidos demonstrou li. &ua 
srande Elproximação, eiS que. pelo 
!,rimeiro, chegava ..... , a US$ 142.200.000 
e, pelo segundo. a. US$ 144.200.000. 
par. O val<>r d"" a~ da AMFORl', 

Aind:\ um terceiro critériO, a. t~
-tulo de melhor e.fertção, foi eJC,anu
Xlado aquêle que consIstiu e~ tomar 
o; valor d'O ativo em dólares, ~epr~~ 
c1ando-o devidament.e l pela utl!lzaçao 
de indices da. "Federal p.ower Co
miSsion". Por (\.' te cniJe:r;o, o VlloT 
.. ser pago à. AMFQRP. serl>. de US$ 
143.000.000, bem prõXilllo, p"'-~. 
das cUra.; resultantes da gplicilçao 
ào.."i outlos dois critêJ.'lo,s, 

A redução que .. AMFORP 1I<lm!
tia sÔbl'e. o valor dM a.ções que cons
tou de sue. primeira proposta, dat4\tia. 
'lIo 28 de julho do 1963, loi até US$ 
iJ,38. 600,000;' além d.,.. crédit<lS que 
ecusava, no va10r de US$ lO.400.QGQ 
corre~pcndente a. dividendos, Juros e 
outros itens entâ.c em a.traso, o que 
totalizava, US$ 148.0Q0,{)OO. 

! APÓS novas negociações, ainda du
rante os prlIlle1ros entendimentos rea
lizados, conseguiu-se o abatimento do 
;yal-or imPutâvel AI ações para US$ 
135.00Q.Qoo e, por ~lllnlnaçã.o de ai. 
suns itens que havie..m &ido considera.
dos no cálCUlO do valor de US$: ••• 
10.400.WO roi .obtida oua retluçii.o pa
ra US$ 7.700.000. "'"'Im, Q preço que 
consi<lu do Memorando de abril de 
,~963. Isto é, USe .135:000.000, bem co
mQ à. obrigaçáO assumida. pelo Com~ 
prector do pagamento de atrasadoe no 
'Valor de USS 7.700.000, oifr ...... 1 .. 
,esullantes dM negociaÇÕes reali_ 
das no a.no de 1.063. le-val'aiffi, PI)! sue. 
adição, ao valor de US$ 142.700.000, 

t justifJcável par Qualquer daqueles cri ... 
térios ante-rioxmente mertclonadOS. 

i A comiSBll() Int.ermlnisterlal exami
nou. outrossim. O resulte.no da apllooo 

'*açí\o do métOdo adotado polaCO
t,NESP para determinação do valol' 
Clas ações em cruzeirOs, corrigindo o 
\iIlvestimento oom os md1cea atuaJs 
do Conselho NaclOll8l de Ecooom1a, 
<lu. limitam .. correção monetál'1a a 
valor médio do ano de 1963. 

. A conversão do vaJ:or encontrado, 
mesmo adota,da. a tElxa cambial do 
t.un do ano de 1963, leva.rá o preço 
" ser pago à AlIIl"ORP por suas a.çõe. 

, " cêrca do US$ 195.000.000, quantia' 
,fmp.el'i{)r} portanto, ao p~eçO do Memo .. 
rando ae abrU de 1963. 

O preço referido do US$ 135.000.000 
~clUi. além dos juros • dividendos 
devidos à. A,MFORP em 31 de d-ezem
~o de 1962 e da compensação finan
ceJra pela muoonça da data de fe. 
ohamento, carência, etc., o saldo do 
(KImpronl1sso da. AMroRP para COJI) o 
EXlMBANK. . 

Esta última exclusão, já prevista 
or1ginallnente, 'é coerente COm e. dedu
Gão eretlva<la peaa CONESP, dos JaI
doe deve<10f1'6 dos r,eferidos emprés
~1mos, para cálculo ie ativo liquido 
jlOIreflpondente à, AMFOR<P. 

Sendo a. compra tão sOmente daB 
,lIÇÕes majorltáJ:i.... do GrupO AM
:FORP, naquele preço também Hão se 
~cluem os interêsse.s da minoria, isto. 
4, o valor das ações não p~rtencen
tes Aquele QruPQ. ~aJcUlada8 em cêr ... 
... de 22% do torol. 

i- 3.2 - AtuaU2«çáo das da.tas in-
. ~ dicadas no Memoru1l4Q de 22.4.63 

As negOCiações com a. AMFORrP, 
que cOnduziram à assinatura. do M~ 
moranóo de. 22 de abl'il de 1963, eS-. 
tabeleclam que a data. da entrada. em 
vigor do conu·ato seri<>. a..l' d. jU
lho de 1963, correndo, por conta dO 
COmprador, desde 19 de janeiro de 
a963. as operaçõeS d1l8 companhias 
aubsidiál'ias da. AMFORP. E, 'maIS, 
Que os juroa sôbre o preÇo seriam 
~nte.dos a. partir de 19 de janeIro de 
1963. excluidQ o mQIltante do sinal de 
118$ 10.000.000 devjdo &ot. Impretel1_ 
velmente até 19 de tulhn d.I! .1Grul. 
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contrariando a pretensão dos ven:'. 
dedores de que, para. mantcl a tran .. 
sação nos têrmos do compromi~o fi!'
ll1.ruÍo no Memorando, Jeveriam os 
Compradores pagar integre.ltnente os 
juros e.justa..dOS para OS períodos. de
corrIdos a partir de 19 de janeiro de-
1963, e do l' de Julho de 1963, sóbre 
o sinal at6 agora, entendeu~.se que 
deveria ser levada. em conta a depre
éiação sofrida, que fOi então estima
da a US$ 3.2l'Q, 000. Por outro lado, 
exttudeu-se 'O prezo em que est.a com· 
pensação de U8$ 10.000.(100 serla de
vida, de dota (2) ano.s:, como .preten
tUa a CompanhIa, para 10 anos . 

POl' igu8.l, e pelas mesIMS "razões, 
procurou a COmiSSão rejeitar a 'idéia 
de fazer· correr o prazo de carência 
de trê3 (3) anos a partJr de 19 de 
janeiro de 1963 ou mesmo de 1'" de 
julho de 1963, coma já admitlam os 
repre.scllt.antes da AMFORP por aca.~ 
siãO" do re1n1ai.o das negocial;ôes, de· 
vendo taJ prazo iniciar-Se D.!,ora, E' 
o Que fu o MeDlOl'(\ndo ora subme
tido à aprovação superior. para cuja 
!OlnlUlação partiu a comissão d.o 
priooíplo de: que, sem embargo de 
confirmar O preço teto de US$ .... 
135,000.0(1), ante as verificações pro· 
cedidas e devi-damente controlada,.:., 
por ma,1,s de um critério, (). ru:.6rd'O a 
ser celebrado deveria) tanto quanro 
possível, reflet.ll' a Vigência de con
sequêncl~ de ordem 'fina.nceira Sõ
mente a partir da nova data. prevista 

4.0 - PrOVidências no âmbito 
executivo e legiSlativo para con~ 
cT!ttizaçáo d4 cqmpra. 

Â fim de poder sér concretizada a 
trana .çãQ, ao Coml..c;sã-o Intel'miniSte
ri-aI julga. neee-ssál':as várins provi~ 
dénc1as n'O :1mbito ex-ecutivQ e legis
lativo. Entl'e estas avultam: 

4.1 - Prepafa.ção de Minuta, de 
Contrato e' 1tefl~ciação do meSmo 
Com. a AlI.fFORP. 

A nova redação do Memoumd-o des
Una-se simplesmente a l'etOlhlr OS 
pontos principais aco:da-dos prelimi
n!l.J'mente entre os representant.es da 
AMFORP e esta Comissã{), para se~ 
rem submetid"C5 à.s aut-ori-dadts supe
rIores e, caso aprovados, serem !n
cluidos como pl'incipa,ls cláusulas de 
contl.-ato ft ser negodaclo e concluído 
com- a Al\,1FORP. 

portanto, é indi.spensável a ela.bo~ 
ração' dêsse contrato que $erá o do~ 
cumento hé.lJl1 para. Jl,. formali2ação 
da operaçã.o. flste <:ontr.ato poderia 
ter c.om'O comprador quer a. União 
FederaJ1 para iSso sendo requerida a. 
ooopel'ação dOs poo.éns Legislativo e 
E~UtJ.vo, quer a Eletrobl'âs qu~ tam_ 
bém necessitaria d-e autorização le
g-islativa. dado o 'Vulto,. complexidade 
e na.tureza. especial de operação que 
SÓ por lnt.erprereção In ta poderia se!' 
conSiderado como um dcs a tos 1l01'~ 
mais de ges\.fH) da EHtrobl'à.s~ 
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tante do :i\l1ni%ro de Est.ado dos Ne
gócioo da. Fazenda. - Maremo Mw· ... 
ques Moreira. Repr.eeenw.nte do Mi .. 
llisC"o de Estado da.s Rewções Exte .. 
rlvres. _ Paulo Azevedo Romano, 
Repres~nta.nte do Min.1::;tro de Est.'ldo 
dRs Mínns e Energia. 

CONTRATO celebrado no dia do 
de 1954 entre Cen trais Elé .. 

tricn.s BraSileiras S.A, - Eletrobrás 
(adiante denominada "Compra.dora"), 
sociedade anônima. organiza.t!a. e ex1s .. 
tente de acOrdo com as leis dos Es .. 
tados Unidos do Brasil, representada. 
por e o Govêrno dos 
Est.ado.s Unidos do Brasil <adiante 
cenomlllado o "Oovêrno), como fiador 
repl'esentado por 
e IJ, America.n &: Foreign power Com .. 
paily Inc. .adiante deno-mtnada " .• 
I'AMFORP")'. sociedade anônima or
ganizada e exIstente .de acôrdo com 
as leis dn Estado de Maine, Estados 
Unidos da. América., com escritório 
principal na Cidade de New York. E'3-
tado de New 'Y"ol'k. Estados unidos eLa. 
America, representada. por 
.e a Bra:zilian Electr,ic Power Compan: 
(adiante denominada IIBEPCO") I sub:.. 
sidiária da AMFORP, cUjas ações sá~ 
em sua totalidade por ela possuídas 
e sociedade anônima. organizada f 
existente de acórdo com as leis de 
EstadQ da FlÓrida. EStad08 Unidos da 
América, com escrItório principal ~~ 
cidv.de de TaUa.hMsee. Estado da Fio· 

par~ sua, celebrâção. . 4.2 - E'xposicao de- Motivos ao 1 rida, representada por 
Presiden.te da República l!lensa~ (AMFORP f: 
gem ao Congresso e Projéto de. Let. BEPCO algumas vêzes adiante re/e .. 

3.3 - Reinvestimento 

.As alterac6es leVadas a efeito qU'iln· 
to àS oond.lçÕ-es de reinvestimento lfunende a Gon1.l...."Sã,Q qu-e (} ccmpro~ 
&pl·esentam. as seguintes vantagens, misso fi.zU'l.llC€ko -que li Uniã.o aSSu~ 
quando comparadas com aquelas do mlrA, direta Ou JndIretamente; a ga
Memoralld-o de 22 de abril de 1963: :ra.ntte. Que &, me.!!lna terâ de dar à 

operação e aos saldos d-eve.dores do 
4) imediata definIção. <lo setm prl-o- EXún"bank; a. necessidade de alargar 

rJtário no qual será aplicado o reln- G e3Obpo e o.s limites cstabel€c-ldos nos 
vestimento. Tal c.plicação ficará, pelo arttgos 9(1, 11. 15 § 451, 2() e 25 da Lei 
nôvo MemOl'ando; restrita ao setor de n9 3.89<f-A pal'a que a "EletrobráS pos~ 
energia elétrica, efetivandQ-se atravé::. M a.ssumIr diretA ú:u lndIretamente a 
da. aqu1s:1ção de notas pmnlÍasórie.s -operação; ri nec'e:S['ldade de tornar 
da. Elet,:ro.bl'Íl&; . . clara a l!::enção de impõsto de sêlo 

b) . eUmlnaçAo da. necessictaàe de para o CGntrat{); a. necessidade de 
estabelecer diSpositivo contrat,ual que isental' a Eletrobrás do pesado ônus 
ga.rantJ.sse o reinvestimento. penaU- fisc.e..l q1H~ sõbre ela recalr:a 6..0 re· 
zando os eventuais descumprimentos meter para o exteriol' 6 1/2% de ;tu .. 
de sUa efetivação; ros l!quido.,:; atl'.Q.vés de isenção .ou 

crlaçã.o de recurSOB para o .seu aten~ 
c) garantia. d-o r&in-vestimeut,o du- dime~to; a. nece!Sidade de enquadrar 

rante prazo definido; olaramente a. operoção nos t,ê,rmQS da 
dJ anulação da poSSibiIídade de Lei de Remessa de Lucros; o próprio 

, , vulto da operação e o interêsse pú~ 

ridas CtU conjunto cOmo "vendedo. 
ras") . 

Considerando que_ .em 22 de abril 
de 196::l, fOI'am assentadas,' entre (l 

Go-vêrntl brasileiro. de um lado, e a 
AMFORP o a BEPCO de outro laCa, 
as bases de uma operação peta qual 
as Vendedoras se comprometeram. en_ 
tre outrns c"'Jlsas a transferir ao 00 .. 
vél'nó ou ao umá. agênc!.a dêste devi ... 
dame~te autorizada, tôdas as ações t 
créditill po~sufdOS pelas Vendedoras 
na data de 31 de dezembro de 1962 
em emprêsus ooncessioru\l'ias ~e ser
viços de utilidade pública <adiante de .. 
aominudas "OGmpanhla5 de Opera
ção") , nos Estndoo Unidos do Brasil. 
e que a Compradora e as Venuedoras 
concordaram em celebra.r wn contrato 
consulJstal1clando as bases estabeleci ... 
das em 22 c.c abril de 1963; reaJustan ... 
do, porém. a.quêles pontos, dessas 
mesmas bases que o tempo decorrido 
oxigia fôssem atualizadas; 

conseqüênCias mdeaejáveis no merca~ bllco envolvk1o~ asslln como a tnten~ 
do financeiro d-o Bresil. que po.deriam 6a e"-llectativa de opinião pública" e 
d~rrer do reinvestimento em setores espeoIalmente do Congresso. reco~en-
imprópri-cs; dam o envio de projeto de lei ao considerand.o que as partes acOt:da-

e) impossib1Hdade de.. absorção gra~ Congrooso em que a oolu~ã.o' de todos ram em que a. obrigação assumida em 
dual pela AMFOIW do cont.rôle acio- êsses prOblemas seja submetida à 3.lta 22 de abl'U de 1963, pelas vendedoras, 
nário de. emprêsas nacíona-i.s. oonsld-eração do Pode!' Legislatdvo. de reinvestir no Brasll. ttn ,emprêSas 

\1n1co eom})etente p.a.ra defini-los de de prim01'díal importância para o de .. 
3.4 - verificaça,o ao Preço maneira satisfatória e fôrça. l~g.al su- senvolvimento econômico do Pais. 

As nOvas condições de verificaçãO Uc!ente. montante correspondente Q. aproxIma-
de preço permitirão resultados maiS Em QiSs!m sendo, a rlxposição de damente 75% <setenta e oinco por 
concludentea, uma vez que B. simples MoUros que 00 Senhores Ministros cento) do preço, se resolvesse medi
oonstataçã-o da exist<ênc'ia dos beIUI houv0-rem por 'nem encam:nhar ao ante a apllcaçãó de tal importância. 
arrolados em inventário pelos Ven- Presidente de &epúbllea seria. 9.com. em títulOS da compradora. resgatá
dedores, conforme consta. do Memo- -reis no prazo de 20 (vinte) anos, ele
raudo de 22 de abrIl de 1963, é am- panha.da. de Mensagem a·o congnessQ vando. assim, para 45 (quarenta e cin .. 

expondo o problema em tôdas as ta'.. d to da 
pl1ada, no nôvo Memorand.o, para.; cetas acima. delineados· e propondo 00) anos, O prazo e paga.men 

a) ve1'l·[lco.'o da exis"ncia ff,slca ,proJeto de lei também .. nexo. que última parcela do preç,o reinvestida; 
.w W d 'd As partes acIma qualificadas no 

d<os bens contatlll1zados como de. pro- nesse a. sanar Qua.IctUe1' Ú'Vl $o que preâmbulo dês te instrument-o COnven_ 
pdedade das subsidiária.s da A.MFORP puclle.9se vil' a prejud1ca.r e. boa c.on- ctonanl o seguinte: 
e. BEPCO, > mediante tombamento;' \SetuC}â() da. operaçfio • 

b) contirmaçAo da exatidão (\/},s lan- SI.o estas, Senhor Ministr.o, as c.on~ PRIMEiRA - As Vendedoras de~ 
çamentos contábeis reoSPfctivos; olusl}es. que a Com!ss!o julga J>01' bem claram que !Ao proprietárias de ações 

C) vertllcaçã:o da. con'eÇão monetá- submeter A elevada conside~áo de (adiant.e dtmoIil1nadas as U AçOea") • 
ria do .. t!vo que ""mu <le base para vossa Excelência des/lcumbindo-se das CompanhillB de Opor4Qlio sufieion
o cAlculo do valor do e.cêrvo das sUb- da. hon:rose. misSno que lhe foI con.. tes para lhes dar o contrDle de cada. 
sidlàrlas da AMFORP e :8EPCO; fiada. e em cujo de..Ciempenho procUl'a .. uma. de tala- Companhias de Opera-

ram os signatários, COm objellvld.de, çfto. As Oompanhlas de Opera.;ão e 
d) análise da taxa de (~onversão encontrar a. solw;ão que melhOr -ser- as Açlies, que silo todas as ft.çlies das 

cambial a que se operou a determina.. visse -aoS altos lntaêsses nacionais em COmpanhias de Operação possuídas 
ção do valQr do preçO em dólarj um problema !!xtremamente difícil e pelas Vendedoras na data da assIna-

e) prev1Sã.o no contrato de ajusta~ complexo. . tura d!ste Oontrato, inclusive tôdas as 
mento do preço de compra a even- RI" d. Janeiro, 18 de agOsto de 1964. que pOssulam em 30 d. junho de 1964, 

_ OctáVio Ma1cOltdes FefTa.~, Pr.eei- juntamente com as ações das Ccen
tuois diferença.s apcnlad.. pela ve- dente da Eletrobrás, _ Gabriel Costa panhias de Operação, po",u!das, em 30 
rificação; CartJitlho. Representante do M1n1str.o de junho de 1964. par outras peoocl\s 

f) 8companhamento, por órgãO ExtraiJ.rdinárlo para. o planejamento que nAo M Vendedoras, vAo in.dfclldtt.'J 
oompetente do GOvêrno brasllelro, cio e Cool'densq§.o Econômica. _ A..rthu.1' no Anexo A. que fica. fa.zendo pa.rte 
"Dl'oce.o;.w d~ verUieaçâ9. -L1Jlz Pinheiro Guinut.f"1f,4a, R.epr'fsen- integrante do lwe:sente contrat_.o. 

I 
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SEcm,jDA - As Vencedoras de
Claram CjUe pos~uem cOhl,ro. as Coni
llJ.nhias de uperasão CCl't0.5 créditos 
w.diante d211omllmd03' "CrédItoS") 
eXl9Lentcs em ;1{} de junho de 1964, na. 
impol't.áncia de- pnilcipal de Ses.senta 
e Quatro Mdhões cento e Cinquenta 
e Sete Mil Duzentos e Onze dólares 
tl.menCallOS tUS~; 6'1.157 .2t1) lin
clu'ndo o equivul'<!-nte em dólares ame
Ilcan-.:s de créditos exp.re&50S em ou
tras ulOec!as, convertidos pelas laxn.s 
de câmbio em. vigor na l'eferida data). 
-Os Créditbs, que sfio todos os créd!to3 
das Vendedoras existentes em 30 de 
Junho de 1964;, contra as C.ompalll1ias 

· c1e Opera('ÍlO (outro~ -que não as cré. 
ditOs referidos nR Cláusnla Nona) es
tão indicados no Anexo B, Que fica 
fazendo 'Parte integrante do pre~ente 
Contrato. " 

TERCElRA - As Vcnc.edoras pelo 
pl'e,:.;ente con~rato vendem. transferem 
e cedem à O:::mpradora e a Compra~ 
dora pelo pr&ente contrato compra e 

· a.dquire da.s V~ndedoras, pelo preço de 
compra estipulada na Cláusula Quar
ta, as .Açõ~s e os Créditos. sem re~ 
gr~o ou qualquer outro direlto ou 
reclamaçâo cOntt'a as Vended-tras re
la.tlVrtmenle aos Créditos e correndo 
por conta da' CDmpradora a sua boa 
uu má cobrD.llça, ' 

QUARTA - O preço total da CCln~ 
pra das Aç"õcS e d{)!i Cr~dltos !adiante 
tienomínadü "preço de" CQmpra"). é 
de- Cento e Trinta e Cinco Milhões 
de dólares amer;c?nos (USS .~ ••• , .• 
135.CiOO.OOO>. a ~er pago do modo adi~ 
ante estipü!ado. 

QUINTA - Na. Data do Fechamen
to (tal COJuo definido. na Cláusula 
Décima Sexta),. mas em caso' algum 
depois l!os f.tinta (30) d,as segUintes 
à Data da Vigência (tal como defiw 
lljàa na Cláusula Vigé,~jma S.egunda) 
a ComprfidÇra fará às Vendedoras o 
pagamento inicial de Dez Mi!llões de 
dólares ~únerjcano8 <W3S lO,CQQ,OO~» 
por conta do pre~_o de Ccr.npra. 

será resgatada no vf!.l:lcimento DOr meio 
da em:'s'São pela compra.dvra, em tr()~ 
ca, de llma. série de notus prom152Ó~ 
rias nCQn-ciáveis, a ser d'-'signa<ia l, Sé· 
rL~ A de 6%", sél'je essa constituída 
pOr quartl1ta e quatro (44) notas de 
quantius iguais. de pt'inc~pal. a primei
ra dç tajs nota8 a ser paga etn 1.9 de 
janeiro :1e 1968 e aa demais notas a 
serem p~ga:s, após e.::--.sa data, semeiS
tmlmenl.e até 1.0' de julho de 1989, da· 
ta,das do d,ia cOl"re...'1}ond,ente à úH-ima 
data Pl'lwista pru:a ]Jagam~nto de ju
roo re:.üiVctS à nota em troca da Q.ual 
a..''> notsH df~ Série A de 6% serão em-i .. 
t:.ass, e com juros sôbre cnda uma. 
dessas Notas pagá.veis fi partir da res
pectiva d.nta. a taxa d,e seis p~r centQ 
(6';{;) ao G-]10, sem~tl'almente em 1.. 
de jn.,n€Ll'O e l.Q de julho até o seu 
p:l.gamel1to integral. As notas da. "Sé,:, 
rir A de 6%" representarão uma hn" 
pcrtâncla total de t>rincipal iguaJ. ao 
pOTL nc;a total de principaL. igual ao 
princ~'Pal , (ajustado,. 05e nece~~rio, na. 
c~nforl1liú:ld:= da, clausula Dcc1ma Oi .. 
tavn,) ::ia nota E'm troca da qual de .. 
verão .3ef eDUtidas~ conterão os têr· 
mo.<;, disp:JSíções e go..rantias previstos 
U1.. Cláusu.la Déclma (salvo com rela~ 
ção àqueles têrmo.s e disposições que 
pel:> seu coni:!xto wscjam c1.a,ramehte 
\nupl:<àreis) e ter:lQ sub.'stanClalmente 
a. forma constante do Anexo D que 
faz parte 1n~egrante do presente Con .. 
truto, 

pnDCÍ'pal. e de valor total de principal dividendos e crédito;, correntes mOS-
19ual RO das nota., ou porções das no- tradog no Anexo F. se tWllA refletld" 
tas d. Série de 6.5% indicada para 1100 balariç"" certlfica<lo.s datados d~ 
conversão, As notas desta nova .série 30 de lunho de 1004 em relação à.! 
terão a data do dia do pagamento ·se .. Auxiliar e a. cadn. uma druI compa. .. 
mestra! de juros esCOlhido para cou- nh1as. d,e operação referidas na Cláu
\i'el'sào e se vencerão sem.estra1mente sula. Décima. Sétima. corno se achando 
nas mesmas datas e no CUl.'SO do mes- sob oontrôle das Vendedoras na: men .. 
ttlO pra7.o de pagamento das notas eionada data oU. na data. da assina._ 
t>ronü~órias- ainda. náG V'encidas da tura. dêste contrato. e, bem ('...ssin1. 
Séríe A de 6%. Cada uma de taJ.s nO- n05- r~~istros de contabilidade. à di,. 
tais notas "eru:~rá juros à taxa. de pOSição das 'Vendedora./). em 30 de ju'" 
l.'eis por cento (6%) a.() ano, a partir nho do 1964. das dUB.8 (2) r~tanteo 
de. sua,- _ respectiva data a.té, a do seu COmpat1htas de Operação, isLo é, Com_ 
pa.gamento in~egraI,' pa.gávela semes- panhíe. Energia Elétrica Rio G1'anden~Q 
tralmente em 1.'1 <ie Janeiro e 1.0 de (adiante denomlna.d.a "Rio Grandell" 
JUlllO. conterá Os têrmos. disposições se") e per.a.m'buco Tramways 8.; p~ f 
e g.arant.ia.s co.nstantes ~a OláUSL!<la wer Company L1mited (adAa.nte deno .. I 
Décimn,. <exceto aquêle,s têrmos e, dis .. minada. "pet'tramstl

): que tais impos-; 
po.sições que pelo seu contexto <:ejam tos foram descontadas na- fonte 011 dt' 
claramente ínapUcá.veis). e terá subr3- outra forma. pagos sM>l'e 1.Ul1. montm-:t4 
talldalmente a. forma óo Anexo D. glo.bal de. no minimo, Sete Milhões _ 
A compradora, com a anteCed'ência setect'nws' Mil d6lar-es americanos .•• 
mÚlüna de trinta (30) día:s, dara ~Viso (US$ 7, 700.QOO): e. a. menos que ot 
por e~crito (via aérea, registrada.) d,a impostos s.6:bre tal montante glob~ 
sua. intenção de fazer qualquer de tals não tenham sido pag03 ou deeconta,..; 
convel'l::ões a ~odo.s os pottado1'ts das do.., na fonte, ne-nhum outro ÍlnposM; 
notas prom~rtas da. Série de 6.5% é ou será davldo pela-s. Vendedoras O'f 
entã-o, em Circ,ulação, dirigido aos en- por:" cauta_ . elelas ou de' qualquer. d, 
dereço.s de ta1s portadores const,antes suas filiadas não bl'asUeiras com re, 
dos registros da Compradúra. bem co~ lação ao.:; juros dividendos e crNEt~ 
trio enviará tal a.vi.'3() ao ManUf::u::tu.. corTe.ntes fi serem cedidos e tmnsf&.i 
rer$. Ranover T. ru.st C-ClUlpa.ny, 4U \VaU ridos no.'! têrnlOs d,êste parãgrafo <.0.)11.. 
Street, em New York, New York. O -desta Cláusula Nona.. f 
dito aviso indicará. a. 1mportânc1a to~ . \ 
tal de principal d'.UJ notas da série ~a qu.antl~ _de sete Milhôcr. set""'i 
de 6.5% e a. porção Ou importâncla de çeUlOS mil doLare.s ameri~anos, (UBt -

OI.T./\VA: a) Pa':tl cu.m:primento do ca.à.s. nota promiss6ria a serem COn .. 7.7()O.OOQ) dcverà, ser llqUlÕ.-\ld~ .sob ,,~ 
compi'om1sso de f'einvestim~nto no vertidas bem corno o brmco do L,air· forma de Um pa.gamento inlC./al <10-1 
Brasf!. pelas Vendedoras. tle uma. ro de iianhatt'an, N'ew York, New ~~ecentos ,e Setenta h-tll dólares. ame .. ; 
qunnt,a <te cêr-ca de setenta. e cinco YOtk, que a compradora tenha desig- l'lcanos (U~ 770.(00), menos (1) Ot.., 
[wr c<:nta (75%~ dO preço de compra, nado como seu agente para o.s tins. t.entl\ e DoI.!! Ml1 Qu.atrooentos e Qual') 
em etl1p:-eendimentos de unpo~tâneia dessa conversão. Todos os portadores l'cnta. dólares ame:nca.nos (US$: ...... l 
primordi:ll para o desenvClvunento d6S not83 da Série de 6,1)%. na. refe- 82,4,10) pagos, d~ 1,° de jane:I'O 
econômico e social dos Estados Uni" tida data. de p!lga-!:nIento de jlU'Oil, ou 1.963, por conta. dos juroa lncluldos n < 

dos do Bra.<:il, a nota promissória d\9. antes dera, apresentarão suas notas aO An!!xO ~. e (11) cento e $€S~enta O 
Importância liqujda. de Cem Milhões l'cferido banco para. conversão em no. Tr!lS ~~Il E3etecentos e Clnqhenta. , 
Duzentos e Cinqüenta Mil dórares tas da no"va. serie de seis paI' cen~ SelS dólares americanos (US$ 163.'l56)," 
amerlcano.s (USS 100,250.000).·a ser fY) da t t i da pao'QS ante$ de l° de julho <te 10:5 
enlitl"d. nos têl"mOO d. Cl'usula. C!"xta-, (6..-c ,deVl m~~l'\ e au 01' za. 5 e em1.. ..; . " : 

...... " V" tIdas, mais not{\s promfstórias da sé- por alguma,<) das COlnya.nhias de Op 
será. ·resgaLa<hf na data do, seu T'en- l'ie de 6,5%, dévidamente autorizadas raçãO, por conta de seu débito pa 
"tmento por meio C\a ~mis.são, em tro~ e emltidds. em número. im-portitncias! com M- Vendedor~ em 1.0 de JaneirO ' 
ca, pela Compradora,. de uma ,série de principal e vencimentos JgUllis àS de 1963. A dt!erença. ou sejam Qui., I 

SEXTA: O s.aldo do preço de Com~ de notas promissórias negociáveis. de .. porções, se houver, das releri-das no~! nhentas e Vinte e Três,Mil Oitocen~ 
pra, isto é. Cento e Vinte e cinco Mi. nOIDmu.(la "Séri'ê de 6,5%", Essa "Sé- tas da. Série d{! 6.5~'o nã.o indtcadas e Quatro dólare.s amerIcanoS (US$ •• ~. 
lhões de clóla,es americanos ........ rie cle (;,5%" será constitufda. por oi~ para conversão. Os Juros devklos aJ)ós 523.804), será paga. llela_ C<>m:prador.
(l25.000.0nO), será reDl'eSentado por tentá e três (83) nota.s COm as brpor· a referida data dle pagamento ~emeS~ à A.l."\rtFI()RP na Data do Fechamento. 
duas notas pl'omip.,sória,'j emitidas pela. tânc:'as de 'prlncjpal (ajustadas, se fôr traI de juros sóbre as porções de qual ... porém em caso algum além de trint 
Compradora. uma da quantia de Vinte o ca~, na ConfOl'fllldade da Clãusula. quer das not:is da Sêrie de 6,5%, assim (3m dIas após a Data da Vigência 
Quatro Milhôes Sete'c~mtos e Cin-- Dtcima Oitava) e as datas de vencl~ apontadas para COl1v-el'são e não apre~ O que restar. depolS de efetuado 
qUenta Mil dÓlare.s americanos (U8$ menta ind:'cada.s na Anexo E, que faz ael1tad.M para substitujçfw, serào pa. .. pagamento inieial, QU sejam seis ~ 
24.150,000) e a outra da quanti~ de parte integrantr do presente contra,to, gá,'eis tão~sàmente à taxa de ~'f·is pOr lhõe.s e NO\1ecentog e Trinta MU dó.I 
Cem Mnhõe,') Duzentos e Cinqli~nta a pl'imell'a de taIs notas pa.gá.vel em cellto (6%) ao ano. Tôdas u.s despe- lares a.mel'icanos {US$ 6.930.()C(l), d 
Mil dófar"es americanos (USs, .. ,.". 1.9 de julho de 1988, e as de.mais, se- SBli' Com tais conversÕes correrá0 por verá ser pago em -trinta (30) presta.i 
l00,250.QOO), As ditas notas s'el'no da· mestraimente, até 1.0 de julho de 2009, conta da compradora, ções Jguais semestrats e será repr 
tadas de 1.0 de julho de 1964; ven- Dlte.s notas ~çT§~ datadas do dl~ COI- T • _ -f ' sentadQ por uma só série de tTln 
<:el'ão juros, Q prtrtít d!>...5sa data, a se- ,.~spondente à ul~lma data plevista. NONA. A .. c~m,pradora pa::J;a.ra ~.nd:a (30) notas ll'romisMrfas negociál'eJs wt 
relU pag'os em l.0 de janeiro de 1965 lJara pagnrnento ae juros relativos à às ven~e~o~a.s. a) n. jmpor~cu" de Oompx-ado'ra .(a ser designada como t 
e, de então por diante. semestlalmen~ nota em troca da qual BS Notas da Sete Milhoes e Setecento:=J Mil dólJ.tes "Série B de 6%")' cnda nota com~,,1 
te., até o seu Integral pagamento ~u Série de 6,5% serão emitidas. e cada americanos. CUS$ .7.700. (00). 'pel~ ÍlnportAncia de pr~cipal de Duzen _ 
ate que sejnt)1 ttoc-ada;s. na cOnf?rml~ um:~ das notas \'en-cerá juros à taxa. tr~nsferêncIa e cessa0 que lhe :!-era e Trinta e Um Mil dólares amel1 
dade das CI.a.usuias Setlma e OltaVQ, ,de seis e 1l?-eio por cent:o (6,.5%) ao felta até a Data !ia Fcchamento de nos (00$ 231.000), <latada dC"1,9 d'Ç! 
AA taxa. de sel.'; por cento (6%) ao an? anc·, a partir da respe.ctn·s, data até rodes o." jurps devld03 e MO pagps e jUlho de 1964. a. primeira delas pag~i 
sobre a nota de vmte ~ Quatr~ M!~ a. do seu pagamento integral, a. serem d! tnd'OS os dtvidendos ~oola.r3àos e vel em 1.0 dO janeiro de 1965 e a.s dQ4"iJ~ 
lhões Setec~ntas e Cinqüenta Mil dó· pagos semestralmente em 1,0 de qja.- U;tO pag~ pelaa COmptmhla.s de ODe- maIs semestralment.e até 19 de julh~ , 
la.res amerlC:Emos (!ISS 24,'1'50.000) e nel'l'O e 1.0 .de Jufuo de cada 9l1~~ AS ração, amda del'idos àa Vendedoras dó' 1979; cada nota. vencerá 'aros 
à ta-xa de 5e1& e melO por cento (6,5%) notas d·a l'Série de 6,5%" conterao os em 31 de dezembro de 1900-, bem comq taxa -de seis por cento f6'ft) 10 a.~ 
no Qno sô~re ~ n.ota de Cem Milhões têrano$, disposições e: l?;al'antias indica· pela. tr:,-n.s.ferêncla e cessão de tod~ pagáveIs se.mestralmente, cem 1.0 
Duze~tos e cmqUenta Mil dólar~s dos n:;!, Cláusula ADoolIna (salvo com os crêd'it':lS correntes devi~o.s, na me.s~ ja.neiro e 1.q de julho, desde a resp 
amerIcanos (US~ 10,0.250:00): deveraa relação àqueles termos e dispostç_ões ma. data, pelas. oom~anhia.s de Olle .. tiva. data. 4té O uu p.'lgamE.:nto lnte..· 
6el' pagas~ no prwelro dia do terceiro qU(~ Il.elo seu contexto lSeJB:nt clara .. raça.o e pela companhIa pre,sta4ora de ·gral conterá C)S têrmos. dispOSições PI 

~ês do calendário seguinte à. expira. ... é?-ente inaplicáveiS) e terão, substan- &erviçoo, 00 int~ira. pl'Oll{i~~Hla das gara'ntía:s índieMos na. Cláusula ~~ 
Çt.10 do pr~o de cento ~. oitenta. 0,80) clalmente, a forma prevista no Ane .. mesmas, PQ!llpanhia ,A!1X~llar de Em~ cima (exceto aquêles têl'ffiOS e oondlk. 
dl.as mencllonM!,0 na Clausula ~una xo O, _ prêsas .E1etrw .... a.s B!~i1,~lras (dorav.'U1te ções qUe pelo seu contexto sejam ela. 

-o!tava; ,conterao os f:êrmos. dUiposl- li) De~e que não esteja em mora denomma<ia AuxlIIar), às yenãedo-, r;'mente inaplicáyeis) e terá substa.n. 
toes e garantias prevJ..Stas 11a Cláu~ em relaçao a qualquer pagamento de ra.s e a algumas de sua.s fUIadas não cialmente a forma. - estabelecida no 
sula. Uécima (salvo com relação àque- principal ou juros de qualquer das no.. br'asileil'as, tudo' conforme consta. dó An"'xo D ' I 
les tênnos e dispOSições que pelo ,seu tru:, promissórias emitidas na .contor· Anexo F, que fica fruzendo parte 1n~ ~ , . 
contexto sejam claraIllente inaplícá .. mi-dade·das Cláusulas Sétima.', Oitava tegrante do pl'esen.te Contrato, As b) Como contt-apartida peJo eDnsen., 
\'eis), terão sunstancialmente a forma ou Nona, a. Compl'a<i-ota, na data de Vendedoras declan\m que não existem timento dEU; vendedo.ras em posterg~; 
1ndlce.da no Anexo C. que faz parte qualquer pagamento semestral de JU" atualmente quaiSquer outros juros, di ... a data. da transferênda. das Ações ~. 
integrante do presente Contrato, e ro~;. após o pagamento dOS- ·luros ven- ~'idendos e créditos correntes a elas dos CrécHtus à ComJ)radora de 1.0 dé 
serão converzíveis nO vencimento em chios neSsa. data, terá o dIreito de devidos pelas Companhias de Operação janeiro de 1963 para 30 de junho dO-' 
duas séries ·de notas promissórias ne.. converter uma importância total de e pela_ Auxiliai em 3-1 de dezembro de 1964, com a manutenção do prezo dQ/ 
gociáveis nas quantia$ do prmcipal, principal das nota.s promis...<:órlas da. 1962, A boa 01.1 má cdb:raDÇA dos JU- carência orJgjnal, e pelo aumento d.«-; 
da forma e ·da maneita estabelecidas Sé:rie de 6,5%, não inferior 8. Um Ml~ 1'08, dividendos e créditos c'J1'l'entes- certos iten.s do ativo" (inclusive cr~~ 
21aa Clá.usuIa.s Sêtitna, Oitava e, quan- Jhão de dólares americanos (US$.". acima menciona.dOs c-orrerá por conta ditos a serem ncupel'ados por adieio-tl 
do ~p11câvel, na CláusUla Décima Oi~ 1.000.(00), dividida proporci{)na}~ente da COln~radoj)ra, isto é, eem reg:~o, ~lal tarifário). e redução de ,certoa; 
tava. entre tôda.s e~s notas da. Sene de recla-maçao ou qualquer outro dIreito ltens do paSSIVO das Companh:lJ-S dq; 

S1WllM:A: A nom promissória da 6,))% então em circulação e não ven- contra as Vendedoras. Ü1Jeração e da Auxiliar durânte~. 
1mportânci., de Vinte Quatro Milhões cidas. em uma nova série de llOtas Fica convencIonado que uma provi- mencionado período, bem cOnto ~~ 
setecentos e Cinqüenta Mil dólares prOmissórias lwgociáveis emitidas pela. são para impootos brasile-iros, na me~ h'anSferência e cessão dos direitos dat' 

· omerlcanos (US$ 24.150,000) .a. ser Compradora adequadamente designa- dida em Que sejam deviuos .em 30 de Vendedoras e alguma.; de .'iuas [Hi 
. emitida. nos têl'mos da CLáusuLa. sexta dit), tód~ po1' im])Ortãncias iguais de junho de lH64, sobre os direlto,.<:;. iuros. não h("}1."t1Pir:l~ .<iflhr.1' jam,.:;. dividen . 
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o créditos correnteil devidos e não pa.. fim será. dado, sem necessidade de dências .sa.tLsfatórias paro. as VendOOo
aoa a partir de S1 de dezembro de qualquer protesto OU nova notif1cação ras, que, ne tornem nece.ssár.ia.s para 
1962 e para compensar a.s Vendedobras de qualqu~r espécIe. exonerar as mesma~ Vendedoros de 

sulas Quarta, Quinto. e NO:1a; opa. 
gamento em dinheirQ, se houver, à: 
Vendedo:,as: nos têrmos da Cláusula 
Décima, as providências, satisfatórias 
para as Vendedoras, para as exone
rações da AMFOR·P e da E'EPCO, na. 
conformidade da Cláusula Décim.a. 
Terceira e quaisquer pagamentos de· 
vIdas às Vendedoras nOS têrmos da 
CIáusula Décima Sétima - serão feito~ 
ou executados em uma data (aqui 
chamada "Data do Fechamento") ou 
antes dela. Data do Fechamento e.ssa 
que será escolhida por mútuo acôrdo 
das partes, mas que não ultrapassará 
sessenta (60) dias após a pata de 
Vigência (definida na· Cláusula Vi .. 
gésima Segunda) Q men-DS que ta] 
prazo seja prorrogado por mútuo 
licôrdo das partes. 

por importâncias 'que, de outra forma, todos OS oompromissoo de Í'Ildeniza-
as Vendedoras, no 9Jle respeita a tal Tôd,ag as notas promissória,s, ou c;ões (exeeto quando de outro moda 
período, teriam o. dIreito de rec€<b·er, qualquer delas, emitidas nos têrmos previsto nêste Contra tO), garantias, 
em dinheiro, em 1.0 de julhO-de 1964, d\a.s Cláusulas Sétima, oitava e Nona, subordiIlJlções e outras obrigações, em 
a Compradora. concorda em pagar às poderão ser subStituídas, a qualquer que hajam incorri90, direta ou indire
Vendedora.s, do modo e durante o tempo, a pedido de .seu portador, por tamente, com referência a ·quaisqu~r 
!prazo adiante estipulado, a soma de' outras notas promissórias negociáveis, dívidas das Companhias de Opera
Dez Milhões de dólares americanos da mesma série. de forma idêntica e ção e da Auxiliar, inclusive as 'dívi ... 
(US$ 10,000.000). Essa importância da mesma importância total de prin- das declaradas no Anexo G. que fi
deverá ser paga em vinte (20) pres- cipal, pagáveis à ordem da peSSOa ou ca fa·zendo parte integranta do pre
taçóes semestrais ig~a1s e será repre- pessoas que venham a ser designadas sente Contrato. Tais providências in
oentada pOr uma série de vinte (20) por tal pOrtador, emitidas cada uma cluirão, se necessário, a garantia in
notas promissórias negociáveis da delas em importância de principal de condicional do Govêrnv a tais dívi
Compradora (de!)ignada. "Série C' d~ Cem Mil dóIares americanos (US$ .... , das. . 
6%">, pada nota na importância de 100,000) OU múltiplos d'essa quantia As Vendedoras declaram que não 
.,principàl de Quinhentos Mil dólares (salvo com relação Aquela nota que garantiram qualquer dfvidl das Com
americanos (US$ 500.000), datada de d·eva ser de tal importância de prin- panhias de operação e da Auxi-
1,9 de julho de 1964, a primeira deras cipal e ser datada de tal forma que Bar, salvo as constantes dos respecti
A ser paga em 1.0 de janeiro de 1965 nenhum lucro ou perda. de pl'indpal cos oo)anços e que quaisquer de tais 
• a.s demaIS' semestralmente até I,' de ou de juros ocorra em decorrência da garantI' foram dad n J' ... referida substituição). Tôdas as des- as as o exc USIVO 
JulhO de 1974; cada uma dessas notas pesas de impressão e gravaça~ o relacio- interêS6e da operação de.'i.'i% compa-
vencerá juros à taxa de seis por c_ento nhias.· 
(6%) ao ano, desde a respectiva data nadas com essa substituição correrão D~CIMA QUARTA: Nai'1 do que 
té por conta do portador.· 

B .a. do seu pagamento integral, pa- se contem nêste Contrato afeta-rá, de 
$'áveis semestralmente em 1.9 de ja- D~CIMA PRlIMEI!RA: 1!:ste contrato, modo algum, os direitos de qllaisquer 
Ileiro e 1.0 de julho, e conterá os têl'- a compra, venda. transferência e ces- empregados das Companhias de Ope
mos, disposIções e garantias indicadas são das Ações e dos Créditos~ a trans- ração ou da Auxiliar nos têrmos de 
%Ie, Cláusula. Décima. (sslvo aquêles fe-rênda e cessão d'e juros, dividendos seus contratos de tm.balno com o re
têrmos e condições que pelo seu con- e 'créditos correntes, e. emissão e aferido' grupo de compamhias, pelo 
texto sejam claramente inaplicáveis). entrega das nota.g promissórias e tô~ períOdo tota.l de prestação de serviço3 
o terão· substancialmente a forma das a,s transações. pagamentos e do- a ês.se grupo, ficando entendido que 
oonstante do Anexo D, cumentos necessários. relacionados ou os diretores das Companhias de Op~-
D~CIMA: As nobas a serem emi- ligados à execução de qualquer ou da ração e os c;la Auxiliar. mesmo e.quê

tidas nos têrmos da Cláusula Sexta totalidade das disposições dêste Con- 100 que sàmente tenham exercido cer~ 
It as notas de cada uma ~ séries trato, incluídas, a título meramente go de diretoria devem b~r considel"a
previstas nas Cláusulas Sétima, OI~ exemplificativo. as referidas nas Cláu- dos empregados do mesmo grupo, e 
tava e Nona. serão incondicionalmen- sulas ~erceira, Quarta, Quinta. Sex- considerados salários 06 seus hono
te garantidas pelo Govêrno dos Es~ ta, SétIma, Oitava, Nona, Décima, Dé- rariOS, As Vendedoras não terão 
tados Unidos do Brasil. e serão (sal- cima Quinta, Déoima Sexta. Dêc.ima qualquer responsabilidade com rela.
"'o as previstas nos têrmos da Oláusula Oitava e Vigésima Primeira. serão li- ção a qualquer dêsses contratos de 
G-exta) emitidas em forma seriada.; Vl'es de todos os tributos. empréstimos tra.balho, exoeto que elas ~cmCOrdELm 
terão as datas determinadas de acõrdo e investimentos compuLsórios brasilei- em, reembolsar as Companhias de 
com as Cláusulas na COnformidade das ros (ma.s não se exonerando as Ven- Operação e a Auxiliar, até o '!imite 
quais forem emitidas; .serão pagáveis. dedoras do reinvestimento referido na abaixo estabelecido, de tôdas as des
tanto o principal como os juros, em Oláusula Oitava) a.tualmente ou no pesas de indeni~3.çáo decorrentes da 
dólares americanos à ordem do Manu~ futuro impostos, exigidos. cobrados rescisão dos· contratos de trabalho 
Ita<:turers Rasover Trust Company em lançados ou coletados direta ou indi.. dos diretores e também de certos 
9_eus escritórios de 40 Wall Street. retamente inclusive todos os impostos membr08 das. administrações. dI) men
~ew York, New York. Estados Unidos. de renda. impostos sObre lucros ex- cionado grupo de companhias. cUjacs 
dta. América (ou a outra pessoa que treordinários. impostos retidos na atividades a Compradora ·det€rminou 
_ja desIgnada pelas Vendedoras)· se- fonte, impostos SObre remessa para o fôssem ces,sa·cta..s e cujo de.5ligamento 
do redigidas em idioma inglês é te.. exterior impostos de sêlo (inClusive portanto, venha ser efetivado pelas 
"o nO' verso uma tradução para o impostos de sêIo proporcional), con- companhias do aludido grupo. 'J ais 
ttortuguês. Tôdas essas notas sel'ão trIbuiçóes lançamentos, encargos e pessOQS estão mencionadas na relação 
t-mitidas nos Estadoo unidos da Amé .. emolwnentos ,de qualquer espécie, ou que constitui o Anexo H (9) ao pre
rica.. serão regidas pela lei do lugar todos êsses trIbutos. empréstimos !n~ sente contrato e que dêle faz parte 
4a. emissão e entregues no lugar que vestimentas. contribuições, lap.ça{uen- integrante, Quer a resclMo de qual~ 
fôr -designada pela AMF'ORP em New encargos e emolumentos serao pagos quer dêsses contratos de trabalho re
York, New York, juntamente com ou atendidos pela Compradora ou, em eulte de RCÔrdo com o empregado ou 
quantia em dinheiro igual a importân- ou, em qualquer caso, ficarão par con~· de ato unilate-ral do empregador, a 
eia total de todos OS pagamentos de ta. da mesma Compradora. responsabilidade das Vendedoras pelo 
principal e juros que porventura se D~O~'A SEGUNDA', Todos M pa- reembôlso as despesa~ de ind~ni2iação 
hajam tornado devidos até a data de ..... .w.VJ. ....., - tê d ta Cl' ul -
tal entrega, inclusive. As notas emi~ gamentos de juros e principal relativos nos rmos ~s aus a ~ao exce~ 
t1d'as nos têrmos das CláUSUlas Sexta às notas promissórias a serem emiti- derá a run mes de, ordenado por ano 
t Nona serão entregues à A...'\1:FORP na das na conformidade dêste Contrato de serviço em se tl€ltanoo de e!1lpn
roata do Fechamento ou antes dela. incluidos expressamente todos os pa~ gado não estável, e a dois, mes-es de 
:As notas emitidas nos têrmos das gamentos de juros e (principal de quais- ordenado por ano de servI90' em .se 
Clãusulas Sétima e Oi.tava serão en- quer das not.as promissórilas referidas tratando de empregado estave), alem 
tr-egues nl\! data determinada na con- nas Cláusulas Sexta Sétima Oitava de outras quantIas que _o empregado, 
lI'ormidade da Cláusula Décima Oitava. Nona e Décima, serão liquidas para por qualqu~r o';!tre. raz~o: de acOrdo 

A Compradol·a terá o direito de, na as vendedoras e para todos os demais c?m a legLSla93_o . ~rD~I~eIra, ~u ,em 
data de qualquer pagamento semes- portadores das notas promisSórias sem VIrtude de demsao JUdIC:d defmltll~ 
traI de juros. resgatar antecipada- dedução de quaisquer tributos' em- teD;ha direito a ~ receber das ~ompa
mente a totalidade ou parte das notas préstimos ou Investimentos comÍmlsó- n!.uas de operaçao, ou, d~a A~ILiar ~m 
de qualquer" série na ordem inversa rios brasileiros, (mas não se exone- doc,?rrência; da. re?Clsao,., mclusl,,:e 
à de seu -vencimento, mediante paga~ ra·ndo as Vendedoras do reinvesti~ quaLSquer y.nPOltânC19S deO'ld:t; a t~
menta da. correspondente importância nas Cláusulas Sexta Sétima Oitava tulo de ferIas acumula!'las ou ven~l
éle principal e respectivos jw'os até a inclusive impostos dê renda,' impostos d~" a.bono de Natal e falt'3, de a VISO 
data de tal pagamento, sObre lucros extraordináriOS, impostos prevIo. 

Se qualquer pagamento de principal desCOlJ,tados na fonte, imPOSt05 sôbre D:É:CIMA QUINTA -.,- Todos os pa~ 
e jW'os de qualquer nota promissória r~m~a. para o exterior, impOSlto:s de gamentos a serem feitos na. confor .. 
emitida na conformidade ,das Cláusu- selo (lnCIUSIVe o de sêlo proporcional), midade dêste Contrato, exclufÜ'>s os 
las Sétima. Oitava ou Nona ou de contribuições, lançamentos. taxas e p::.gamentos previs{-os nas Clãusulas 
qualquer nota. emitida. em troca oU encargos de qualquer espécie, atual- Décima Quarta e Décima Nona, e to
SUbstituição das mesmas, de acôrdo mente ou no futuro, impostos, exigI- dos os pagamentos de principa.! e ju
com as dispooições dêste Contrato. dei- dos, c·obrados, lançados ou cOletados, r<>.s relatIvOs às -notas p}")missórias ? 
xar de ser efetuado dentro de dez direta OU indiretamente. A menos que serem emitidas de acõrdo COm êste 
GlO) dias após o vencImento" os por- tod.~ os dit?S pagamentos de juroo Contrato, serão feitos em dólQres 
badaleS de mais de cinqüenta por een- e prIncipal fIquem para sempre 1sen- americanos e-m New York, New York à 
to (50%) do valor de. prir,cipal das tos e llvres de todos êsses tributos. AMFORP. ou à ordem dela OU aos 
notas promiSsória-s então em circula- empréstimos, investimentos, contri- portadores de tais notas. ' 
ção de qualquer das Séries emitidas buições, lançamentos. taxas e encar- D~CIMA SEXTA: A emissão das 
na COnformidade de qualquer das re- gos, todos êsses tributos. empréstimos notas promissórias na conformidade 
terldaa CIáusulas poderão d'eclarar e investimentos. contribuições. lança- das Clá.usulas Sexta e Nl1Ila, e a elt
vencidas todas as notas prorpissórias mentos, taxas e .encargos serão pagos trega das mesmas às Vendedoras; OS 
de tais Séries então em circulação e ou atendidos pera Compradora, ou, em pagamentos às Vend.edores ou a 
ClXim o se,u integral pagamento lm.e- qualqur~ CMO, ficarão por conta da qualquer delaB. nos térmos das Cláu
di9,toó em dinheiro, se a mora nâo fôr mesma Compradora, 
purgada dentro de dez (10) dias con- DltCIMA TERCEIRA: A Compra.- (9) Anexo H a. ser p-nexado antes 
tados do aviso eserito que para tal dora, se obrle'a a. tomar as :orovi- da celebração do Contrato. 

Simultâneamente com as pI'ovidên
das acima.. as Vended.Gl'as efetiva.' 
rão a transferência e cessão à Com .. 
pn:.dora das Ações e dos Créditos na 
ccnformidade da Cláusula Terceira, 
::ntregal'ão à Compradora ou a quem 
et:-ta designar os cel·tiflcados e títulos 
r€presenta~iyCs das Ações e os títu
los ou provas dos Créditos. cederão 
e tra"11sferirão à Compradora, todoo os 
seus direitos sõbre os dividen1o.s das 
Ações decMrados até a Data. do Fe
chzmento e ainda não pag06, ki' .. ll.!:_ 
ferirão todos OS seus direitos ,:,Ô'FC os 
juros dos Crédit06 devido até a ~a t<l 
do FEchamento e ainda não Dagos, 
e bem assim todos o.s outros juros e 
dividendos venc'idOS ,e não pagOs 
e créditos correntes mencionados na 
Cláusula Nona, bem como quais
quer outros dir.eitos relacionados COm 
Créditos, Ações, juros, dividend"Os e 
crédit-es correntes devidos e não 
pagos, vendidos, transferidos e ce
didos nos têrmos do presente ins
trumento e em que a Compradora 
deva ser sub-rogada por fôrça dêst.e 
Contrato, correndo por conta· da 
Compradora a sua boa ou má co
brança; lavrarão, assinarãn e entre
garão à Compradora qUB.iSqW:l' out.ros 
documentos necessários à efetivação 
da venda, tl'ansferên.rja e cessão, es .. 
tipuladas nêstê Contrato. e tomarão 
tôdas as outras porviclências ao seu 
alcanoe para transferir à Comprado
ra a administração das Companhias 
de Operação e da Auxiliar. 

DÉCIMA SflTIMA: Durante o pra
zo que se estende de 1 de julho de 
1964 até a Data do Fecham~n!;o, a. 
opi'ração das, Companhias de QP~
ração e da Auxiliar será considerada 
por conta da Compradora. fiC·lndo 
entendido que as Vendedoras e sues 
filiadas não brasileiras não sr'rão 
obrigadas a fazer empr~timos ou 
adiantamentos às Companhias de 
Operação e à Auxiliar ou, de :;tua]
quer forma, nelas Investir quai.squc'r 
quantias ou a. elas presttar quaisquo?r 
serviços durante êsse período. Se llS 
Vendedores ou suas filiadas não b:a .. 
sileiras fizerem quaisquer adiantamen_ 
tos, empréstimos, investimentos de 
fundos, ou prestarem serviços, a Com .. 
pradora pagará ou fará com que as 
Companhias de Operação e 9. Auxi .. 
liar reembolsem tais fund{)s ou pa
guem 00 honorários de talS serviços 
até a Data d.o Fechamento. 

Os livros, registros, arqUlVO.3 ou 
outros documentos de.s C )mpailhins 
de Operação e da Auxiliar ficarão à 
disposição da. C'ompra{ora "P :l"l'a exa
me e inspeção e os diretores e em .. 
pregados 1as Companhlas 1e Opera
ção e da AuxUiar para consultas, a 
qualquer tempo, desde a Data de Vi
g~ncia até a Data do Fechamento, e 
à di6posição das Vendedoras dusde a. 
dai a do Pecha.mentC' até que termine 
a veriflcMá.:> do Preço de Compra 
pelo Perit·), na conformidade da Cláu
sula Décim!l, Oitava, 

Antes. da Data do Fechamento r.s 
Vendedora!': entregarão à CrJmprac1o
ra os d~m(Jl,st,ro.tivos dos L"esulta<1~\:; 
fi.nanceiros p:t'"g. os exerclc!O!; ~l1c('r
radOs em 31 de dezembro qe 1962, _ 31 
de d""zembl'~ de. 1963 e paru o seme!;
tre encerrado em 30 de junho de 1964, 
assim como todos m balanç'JS ll~s~all 

,-
<. 
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cla '"a'" l'eIerente~ a· CHm . tUna daI, I de EC'~momia, baixaa.Q& na sua. confQl" _ pr1nclpal prcvUita nas C.!átislUas. Sé~ segundo árbitroj nome.a.rão êles Wl!l 
". u ••• • " '.(j.; {) ,'u wn lo ~s para fazer 1962 tima o~tava € Declma Oitava em 11',;_ terceiro á1'bitro, que decidirA sôbre ~ 

Oompanhia.:; ~e Operaç!l,)~_ CUJO aGer~ ?ll :l e l:t ,s. \ -" '. - ta.' d'a ,Série A de .0%. e dn Séfie tte tnatétln. depoiS de ouvidas as partes.: 
vo se achava- sob o contl"ole das Ven.. igual à um,dnde (.l,C~-'. ..' ~ S d I I -êl a 11 bUro" der li e_o 
dedoras ms referidas datas OU na 1 d) O pent.J fara a!3 V~flÍJcaç~s su .. 6-1;:2%. Tal suh~tItuiçã.o _f,ar~se-á. nos e os os pr m r s r b x r ~ 
d ',',! .• da a,::sl'nat.ure dêota .Colltre:o pl'" meun 0. nndas. atend,e, ',1<10 aQ ,praz.o €scrifót1os dn Manufet:tUl'ers Hf!ü1Ve.:r de ncme!lr o tercWío dent.:ro dt'ÔS tinto 

" d T· L comp n' Irl 4" W.ll S"'€· e· t 129) dias que ,se segUIrem li ernHna-(mic::tURrkl-9-::e, portanto, a Rio Gl'nn.. ac. inlOo estipulado e ullllpll'-SE-S os l'uS' a y, € J --, 

"en,'e e ri PertrR-ms) e l'eferen- mHod03, 1nclu8.iv-e 1é!!nicag Up kInos .. NéW YOl'k, New Yurk, e ás _vendono- ção do -ptazo da .sessenta.- ((lO) diaD 
...... N « ... ,,,i,,-, t • Irl -,., 1...". '0 IÍcirna. -meneionad.o, f.erá êlê nbm-eado 
te'. a· AIIX'I'I'lsr, ccrl .... i~~~os OOr De·, ttag'>"'1,- tiormahn::nte tmpreã-'l,do.~ .por l'as ap~6:.€n ara0, n.o :Bmv IJ.knc! -

<:J - ,v; I,:U-U ,t ~'-'" .... li' " • "!"' "..:.!- d o· p. ela I1tesH1ente do Ba-n(!b -Irttetàn:1en... roiltr.-' Piencter, Haslüns, Seus ~It<i CO I -organi2'agõ~s ocn]éne1'{'s cmnp3-tentes as 'n.:;!~s em .. dI s na CC.u ~:rtr h.:a e a 
/L<;~' pru:tcs co1icol"dam em que uni para. ve1'1f1caçán dn. e;dstên,cis' de bens ·Cláusula Sexta;' a fim lle 6e!'ém 6Ub,s- ::!nho de DeseilVol-vimelltÓ! _ com s_edo 

.,,,,an"o encelif~...Jo ao fim do :nés: te, da oontabl1iz.açfi.O de atIvos. lnlJbl- tltuídas nós t.êrmos dfSt·) clâ,u.sUJ,D., tllJI washington, D,C .• mediAnte pe. 
".. "". n' 'IM NO"A " """'d' dldo e«r1t~ de qualqUet diIB partes prêcedente àqliele em que OC~lt~er ~ fuo..do:, -c de obra,'] €m ruidament-o de 'EO A 1''1: _.t~ .euu.e "HlB 

._ Dfitf do !'<\.e:cnmnento, pál'a~ cada ()lJm.. emprê:?M de sen<ço-s pü1JlíC"JS, A cs- cotl:!ord.am em lntlertii!i).' qual4,uer dali t!enttâtatites • 
. pp,nHia d.e· Oprraçãa (excetuadas a cDlha pelo p:l'i':o do mé-tcdo ou m~.. C(!rrtP~rtl1iM ~é Op~raçil1J __ (elH!.ettüdas Na hipÓtese 'dã COJnlJI'adora, de UI,n 

Rid Grarid-ense e a: pertranuiJ e p~n'n toildos por êle emp;:e~adc3 para- fnzer à. RJo Orandz!lS·e e'a Partl'ams) e. a lado, oU a. AM.FORP' e a BEPCO~ do 
e. Auxiliar; _bem. opmo ps correspon- as verificações, que .'i.8riHJ ,dl's-r',!íte.s, 110 -Attxi11lt -de qu-alquer pagaipen,tõ eXl" otltro j tmntofnie Q caso, não nOlnearem 
dentes demonstrativos da. .conta, . doa S',U relatório. e a determmaçao. flnal gma de lâl COlJ1p.l.nhia 0\1 dI), AUJfJUar b $tu ál'ljitro na,forma. a:cim.a est.abele ... 
lucros _ e peidas l:eJatJ-vos ao per.tq1o doa ~'especth'Qs .re.slUtados, Be!'ao call:- post.eriOtmmt,e a 30 de junho de 1964 d1ttã, B c-ontrov,êrsia será di11mitla por 
dê 1 de julho de; 1964 _â-té e. l'efeuda OíUsint; f' obrig~tórlM para as partes por mOtivo de qualqUer diYlda. (on-, ârbitl'o tínico designfi-do por quem, cta 
data, pab: cada timão,de tal.s:t?0mpl:I-~ ç-ontratame& . t.tatual das mesmas (excluídas aa- dt ... àcOrdo COm o â.cima presorlt1Oó nomea.; 
nhill.S dê Op~raç.ão ~ p::ra:-_ ~uxlhal', tl}- e) O nüm total. ~~ crUzeiros! dos vidas o_f'jginadas de S~U5 conh:a~ dé- riá o tei'Celi'ó 'no càs-o de discordância 
do _ ceq,if~c~d9 _ por uma- firma de COH- ativus lI<;,uldP8 imobilIz.ados r€svruia- oOricet;,::Ao àU d-€! disp.o§, çMs legais ~je-.- do,;; (~rbitros ,d~eslgn&d-oS peias partes. 
tadot€3 ha5ilitâdóa açeitn: pe111:.9, pa.r~ dos, ~ncluind.o obras em nndament-o, gu19.noras de. t..~l'1f13.S_. e. operaçõEs de A deciSão doa dois árbitros, do ter .. ·tes cc-nti'aUútres j ~erã.o r,e-conheci<1.00,s da~ Cl.Iuipanhias de operação e da tais eompãnh1as õti dividas pata com dclto, ôu dó ãrblt1'o rmico, conforme o 

-i~ COlho devida~ep'~' repj~~.5Bnt;anjo a AuxiliH-r fi}Ç:ado n.o item c supra, setA os l!:sti1dcs Uhid.Oa do Brasil, P?.rR !,oth casQ, proféridã nôs têl'mos desta Cláu .. 
pol5ição ftrudicm"ã. ha. ~'etepda data, connrtlàv t:m dolares americab?B. à. qtia,lquer Estado, território, depa-l'Í-a ... sula. setâ fillal! 1napellLvel e obrigarA 
e os resultados elas ope.ruçoe,., inrp,n- taxa de- câmbio d~ternünada }}!!1O p.e~ 1nento, mp:nieipiõ ou outras subdiVl- tôd-as as pnrtés contratantes. 
te ti l'éfetidô p,erlo~o de ç~da _yma dt-o Nm\' eompa.tJvel, t--omahClo elli sões pol1t:iooS ÓU .admíüiStfat1vti.s oU o jU1zo arbltí'al obedecerá, -rt.o qUQ 
d~ _ ,CQnipa. ~ia~ dê ope-r9.ç. ~ €.- coruidem~;ão tôd.a. 's. as c1t'O~nsUi:llcjns agências a.utdiIotnas Uos !nP.fuIó.s) que ttão cortfllte cOInoQ.S disposiÇões dê: prOto 
da Auxtllr.r. As V~ll~edora~ e ti ~om· prrtim.'nte61 com os úlClices referidos (a.) ,afete _prejuô.lc:almehté, de ida ... sertt.e· CJáu8ulã, A. legiEllação brMUetro. 
pr!td-om· darâõ _ plétia" cola.bor,aça.9 .a no l&~:!n c supra, Do resu1ta-d('- sêr~ lle1ra siJbst(1nc1il1~ a sJWa'dão -flntib .. e j:ctnêionarl\_ na oÍdade d-é ,BrasUlG, 
essa firrna para o eXlÜtiã, e ·certJ~!:~a- deduzidos' dois m lhões c tr~ellto.s--thll ce1ra de taÍ CompanlUa di Ojierãçâõ Cãpna.l dôs Esta.dos _U1).1dos do DrasU. 
do· dêss..es-,b~lâhçOB e déll1011:)trlltrVO-'.. dóln.re,f, umerie:ano-.s, (US$ 2.aOQ,OOO) ou da~ Ailxll1a.r nOlitJ'!i.dã no re.s.p@ri;;· V1G~SIMA PRIMEIRA: A ComPí'a.. 
tl~CIMA O!TAVA: D O preÇO_ doe que a.:_i ptbl'tell re.oouhecem cOmo _ te~ tIro balan.Çtl i'stei.ênte li 30 de j\luho ama. é ri. AMFORP jlaga.ra.o, éadl\ uma 

COihpra ine~ci,oI1adó . _na_ ,_ctâ.u~ula phseriiiaUvoe d-o valor lfqUldô l'OO't'a.~ ele 1964,' 'ceN1!icMo pela f11'I1Ul. De~ POr matada, 03 __ honoráTios e, déSpt!sát3 
,Quârt.p. j~~~€'~dl~_o éOll~O. pteço ~~~t- llado -~n.s lnstilla.çõfs 'de Uum1nação loltte, Pl~nder( Hf!.$ki1is, Sells·& Co_;. h~sultànbêS de'.qualquer JuiOO arbitrei 

mo. serâ vel:lf1~ad() dentro, do, p.dZO públiCt1, incluídas M.S disposiç6C8 r~.. r.é-tct1tlo fia. C _lÍ.lUlulâ Décl1J1h. Sétima. lrlStltltido nog- têrmoa da. CláUBllla-VJ;,. 
de cento e OItenta .uSO) dias._ 'Cont,a- 1~tivns'3 reversão oon.stantM ctn col1 .. e (b) iião se fiChe réfletidã. ÓU -ano .. gês1írlü,- e bem a..,.c.·:lim 05 -hOhbrár1Ói' Ó 
dos dê. batâ do ~echamentl?, Pfl~nd~- ces.!!ão :oe . luz, fôrça e gâ-s .• da per .... táda em tÚI bâlanoo; _lhes; de' acOrdO áS·despêsaã-&cDnente.g da verlf!~ãção 
terniInação doo vll:l~t'~ dos lm:"stl-- tr.am~~. datada. de' 2.5 de outubro de' COm (),s prmetpio.S di! cc,rttahIIt1i3de tio' PteÇo dá .CQni.Pfa._ reaI1dudo noa 
meiüos das Cómj>afthlM de 01'1''':· 19.\3, ... . ger"~uelite l\tleiWs 'lOslllstfulo!lunldqo 't!limos do. C14usula Décima Olw.va. 
ção e da - A:uxUinr _ e~ â-U~Q .1lí~Ol:Jlh... li:"'.:. Q) .se o perito, proc-edel1do ,tlo BtM1I,_ devesse -Uélint .. _se,- nsstin .te .. 'I'ôdáll as d,eirtà1s,.t'Íespes.a.9, rmelÓns.das
~a-do é' óJkaa €In anàame_ntõ texcl~ln~ dê.. acM-do-com as d11'etrites selma in. fl~tida. OiJ- 4n.otad41 Qu~lqtiêr pG.~ã- c6m.a êêlébrttçâO-e o QumptltrlentodG&. . 
do ~ lüülibs. Pa.tã tlb:n.strtiçl)e,9 C_ -adi~~ d·caditll. ooncluir qU~f os ath'Qs Jlqw.- f~ento que j d~ .. ~-t1~l'do,:~ _ ~s le!$ • te Oófiti'ató OO{I'erlLo j>t\r eonta dO . 
tamentos de _ tétida:> exiStentes;. Elm dOs, imú'ttlUtado,!i! inclusive obras _-em l' __ egulamel1tioG Q~ SCft'lços d~ t1tUl_d,a.w c.omprã.dora, com'ex_ceçA-o daQuelasqUg 
31- de . dezémbro de loá2 têm ªO de and'lll~t." veriflcad"". deVldanten- de públlOàVJgeIlte8' em, 30 ,I. junho, fléàrUllI pór conta daa VOlldedotlJO nld 
abrIl de 1959 no _ caSO __ da. Rio Gran... te reavaWLd-oS, átribul"1e1á MS ~'éd1tos de 19~ óu ni\. aa.ta, é!e tàl, p~ttn1e.n~i têi'mõs da. -_Clâ\isula_·DêClnia Quarta.~ 
d~n.;ê, e em 18 de.JulJló de 1962, no ê açõ'W mencionado. ntlS "ClaU.uJaII aeWl.;.e $<>r debltadoo 1!.~,dêSpellM â. VIGJ!:SIMA SEGUNDA: Em obe<l!.o 
caso de PertmIrls) eretuado por " Primeira é Sogunde p",.uem l1ln v .... ' Operação de t..l Call1Pat1!i1ã de O~.- éiioln.ô dlai>OOto lliJ) !U't11l() T76, párA
(0)_ Q.dH.hte de:ribl1\i11atlo·_ o, lI~erttó'!, IOf totla1 19tiaJ. OU superior a. cento í'RçAo, ou da- ·AWdlHtr, nl\o _se _êort.&ide... rtà.!cr pi"lm~I-ro. -letra "1", do DOOreto 
cujoà t\.bl\lhO!! "serão ,M.ompnnhad"" r tt'lntA " clriCo milhões de dÓJa.r~ l'arA eôJnó tendo tldr um HéltO SlIbS- no 15,'183, de íl de n<w.mbl'od<! 1937. 
pelas_ partes e pe16_ JJlv1suo de Ag"<li:lS arnerlclinos <?S$ _la5 ,OOO.OOQ>t en~o tnnoiàlme1ite ady~ p!tra> ÓiJ· ~Í1lfi ~o ê:ste COIltirato nào en-ttMA _ em' vIg'Óf' 
do Oepartamepto N~tjlbn~_ da ~ro- o pr~) I de compra será con.~ldetadó Item ,<a) supra_ Qualquer. i:fu.ien1ia.Qã-o sem que te.nha. sido reg1at.T&dó pc.lÓ·-

"', duçãõ '1.-1ilit'rat do Muu8térlo das M~~ conftrma.do pata todru os efeItos. Se. dáV1da nos tê-rrnm dt'Sta Clã.u.si.t1a. J~Ol TiiJ)lfnàl de _COntas da UniAo, nAO 
-j nas _ ê IDnergi5._· Pera ,ta.i fi;n,. o~ _Per!:- porém! êsse vaJOl' fôr infer1OJ' a_ oen~ ciJr..a ,_Nona d~erá ~ser ~tls~elbn. l?fon.,; ~ fé.spons.ab111zEl.ndO 9 Govêl'nó Por 

to fál'ã, tonifirunerl,wJ Unveu_ârio.s) • trinta " clDOO !nUM .. de Ml~re. brunenten"" l;)sta<lOí/ Unidos do BrasU, Ihdéntzaçlló rugum •• e àijUêle In.t&. 
que óbe~~ce~fio às dtt'(!t.r(!,éS e.baixO am.eriClin03 (USS 135.000,000), _à. .d..1 .. na tnoeâa em que o pag~mcnto (tue hUo deneger_ o regi&tro. A dat.,a. em .. 
lndlcnd><,,' '. • ,tê· , •• d rerença c.mstltulrá o a.jús!amel1!'; .. ti originoU lia!a sido fellX>, , que Se efetuar. &se registro 6 dono- : 

4) Será verlflêa.da a exrS nC1-<\-. os S~ feito no. preço de compra.. ~ A Corp.pl'Mora fará Dom quo,.as nnhado neste Contrato ~Data: de vto 
ben., contabi1.l2adoo comrj ge pro~r!e.. forme.se ~-!;t1ptilo., no _ item 1) n1jali:O. Co.rnpanhiãs de. 6perâçã,o _c Q Awiil!-n.l' gênc1-al' e né1a ehtrar4 êm 1,rlgOr O 

, clàde das coÍllpa11hip,s de opern~." e ' b) O I>l'e~ de compra e a IJrtpor- (lêem pronW e oj)Ortiiliô ,vLia às Von- lJIesmo Contrata, O Góvêrilo tomá"" ' 
.. da Auxillsl' nas _ ref~rlda.s d~tas. collS. tl\ncia. total d:'e principal d.n.s ~~taé, (ledor~ ':iã qUá.J{Jue~ ~cl~h1n9ã.{) que IJróntamenta M" prov1C.4!n_clitS iie<l~ 

tltutlvoa de seu aLlv9 'I!noblllzado ,e prorilL",órl •• da sérte A de 6% • tia deCeffii!nar Indenltaç~" noo t&lllO<! ,11a. à efetlvaçao do registro' i!~ MIA 
obr •• eJ!íand!lI!lento., ',' Série d"6,'1/2%,. serem ertlltid .. em dêStaC!Ausulá, é, Se,MI .VJ30 não fôr Clausula prevê, ' , 

b) aeru também ver>ítoodOS, OS va. substlllúçêo àS not"pl'Oll1lssOrIIlS ano dàdo, ao Vendedoras hllO IhCOl'l'erAo VIGl!lsIíJA Tl!lRCElIRA, o OOVl!1i
lôrcs' peloo qu~jB ~ bens re.fel'l<i°f. no teriorniE!nte emitidas de lUj{)rdO cOm tttn qualquer respot1sabUld(1de d9fi1 te.. nÓ db,~ Estádos Unidos do Bràsn,' "" 
item a foram r-eglStradoo. noa,l \'tOS a Cldtu'Ula sexta, serã.o 1"edüzldos pelo terênc41 à tal pagl\.inSilto. ttieoebfdõ -
de cuntab1l1dade ,daa companhias de tl1.o-ntan.tc dê quaJqUet l~c-a.Juste. é!Ü- êsSe a.vioo, na \7'ertdedôrns teráo o di .. ' ~. :$fâ,r:~~po:uiJri~àdO· 'pelo I ã" .~i' ~C:! 
Operaçã,o e da' Auxiliar, 9.0. tell1po em ol11ado córlform-é o Item li do pl'e.sena l"e1to de fOlnlulax à. defesa. OOllW ã 
q u-e oa re""'€ctivO!l lnve5Umentoo to- .... pe.rli~afU n. Tal reajuste -lI.étâ l'êfertd.3 reClan'J. .•. "l!o, 11iél.-u.slõ1e •. Jíj. l:'l1ero ••..• _~. ('l~ .:t," .'O_jo., garanto, 

~ dA, •• •• contas de"< 6' ai > , p,elo 1.r .. o.' nte,. o Ui, .egra, 1 CUJil-lmen. .. m I1Icorpora ~, ~ .u~ '. apl.lCad" .wo rata Q -tõdas .. 11ota. qll nuer ~QI!O judlclàl OÚ prOCéE<o '" C d ...-
ativo. O verlto. entã.o, IMái de ma- - dãs, dUE . .9 Sél'lc.! i'eferJdas, Em tal rnM, s.llminisbTatfvo que elÍl :r:elaçâó 11 lti~.. ~)1~ a. otnpta óra de /;VUElS as o~ 
ne'''' . adequada,. em tais cu.otOs, "" aI. éiú· w..", " IJrtportllne1à total de rtla •• 'am. Ih, .teniadOl!,.àS expelll! •• ,'o gaçtlel! QsStulUd... na cónfOJ'mlclàde 

lhe' rt"'erl"- neceJI' ,~ d~.te ContrAIO, bem. ' como .Be ob1'\.!l'à a.justament,os que ~ 's .... u.. ~ ~ princIpal '[las Iiótàs, de cada. Üll!-.à das COlllparthla de Opc-r.a.çftA) contra a,rltiâl B-. M1har tôdas _ as providêncIas no
eãr10s em deeorrência das ,ye~ifioaçoe~ rêfer1des_ ~lérl~s_ Sofrerá lliná teduçAo a teclamaQâo tenha· SIdo é.pteséhrtaêlã ceSSãt. --tas a fazer coil1. que ao" C~ '!I Miail nos Mmioo ,dêste Item • do (.pli~.d"prO rattt " tM"" aS rtó.tá.s Óti. da Auxl!lar. A C<jihpradará flü'! prMOJ'a ""'im próceda, O "OoVê"!'. 
item a supra. " d t 1n d dê_ cadn t.i.tn~ das d1tas ~rles) e~.; ~ que, as C0ll1partlihi5.de.(j~enaçâó no~'_ ,tamuém. Se óbi'1ga. a. garantir. 

C), Em seguida, serA e e}'m a o, slst.ente,l'W dIferença. .entre:_ (1) a. 1tfi. e a. Auxlliar forneçam às _Ve.n.dêdoraa ~O.!il() principal pagad.or e, df-vedor ,rro. 
!la cruilormidade do', árt, _57 da Lei jlOrt1Uici. nlóbAl de tedos oS pa,;;afn'n.. tódas ... Informãçõ,~ nl!êesSAri" ,à Iiddrió,. o 'pagamento Intflllral, no 
n9 3.470. de Um8, e. Joespect·IVa. regu... ~os rcpl'es~n~t1vos de t)i'ihc~pa1_ tI .,u~ defesa e sua plet1a cõópere.çãQ j!1á vencltrt-ento, do principal e JU1'O$ re .. 
lam-efitação após a deduçãil de "dIfe.. ,ro.'~, aW eiltao pereebidos pelas vtm- 'Q;presentaljãtD da lt1eSm9.. .. Perentes a - tdelas 81( n'otas emItidas 
renças c~biaiB" (Contlts n9 _ 20. ~ !. dedoras, da not.a de 6% ou da notá -VIGl1lSlMA: Qunl(jUel' contt'ovél'tfá. na. confoI'inids.de,. cJ4!oA'3-~e Ofmtra.to. 
nl? 26,84f, j'auxillos pata oo.pstli"uçÕ:es" de 6-11:2%. conform-e o ca..q), 'emi-tldaa .ou rec1amaçA.o orIunda, da. l11té1'prew_ VIGJr.SIl\!A QUARTA: O 'presente 
(Conta n'? 53) e. f<~I~trunent-os _·de na _ ronna. da Cláúsula Sexta, e (11) ção, exeouçãQ OU ctlthj)l'lmef1to dõ pré- contrâto _ S'erá A<:onrpanhado '~ unia 

-.-~- <renda." (contas n9 51.815 e n
9 

'70)j a impc·rtâ.nc1a., tOtal do princiJjã.l e s-ente Contrato OU, (jOfn êlê f1êht~loftti- tla de .sUa. verSAóo para o inglês, d'e.. 
o custo hIstóriCO; Ilrus referidas dAtas:; Jttrós q-lléotêtlam até então -sido· re .. d41 (sa.lYo quanbo I.ÍO dI6póf3to!Lá, Clâú- clafufi-jiá- _AS pa.rtes' qU(! prêvalei!erA 
dos, ativos ImObllltadoo:e ~()]jra. em cebldóS pejas vendedo!'as, elil relação ~Ula DecIJrt. OitaVa) serã aiíirtllda ]lor sempre

j 
em Caso de, dúVldà, 'a têxto 

a:nclàlilent<> d" talo cortl'llánhlat, me· 11 nol<t de 6% ou à n<,>m da 6·1/2%; Um jUiZO arbitrai, Em ÔlIs~ dê ql",J., orlgl~. em l'0rtugu!!o, ... , .' 
nos.li, dE-vrl;claçlí-o eontabll1zada.,_ R.llU- cL.'1fb:rrrie.o êR,Só, se âlta nota. de 6% quei' contrOVérsia. ou -reclElinaçlló dêsEà· As rlotãe promissórIas, r~digldas em 
candõ as dJ.spo&Qõea dÔfl itens I .11 D_U ~[)ta. de 6~1/2~ "tlveEse .. BI:do eml .... natul'ezai e, Contprâdol'ilJ.. de ~ 1!J..Çló, lngJê~, 'cOl1tei'A,o ,no verso \in;u!. tia. 
XV .. inclusive, d.o QUadro no 1 ~ dos' ti.d(\ 'por iIhp-ôrtâncla "de prmClpal me_ Ou a AMFORP e- B:l.!tPuO, d.e outro, ~uçâo 'pata fi português, prevalecendo 
Quadl'o!J tlS. 3;' ,4 e B Úlitétfranrea, da nar·na báhe, clô preço de- compra- re- Poderão fazer à oUtro. j:)ru~f-é um Pé- ém reJãção a. estas .notae' ptam[ssÓo
Ordem .. de servIço n9 1!J da DIVlBão duzJdo, como _aé1mll- prev16to, , _ dltl{) escrito dê InstItUição de j{Uz-o ar.. rias, éíh caso de düvlda, o têxt() em 
do I1npOstõ de Re_hde-', datada. de ia ~o prlnieir-o diEj. 110- terceiro mês 'bitrat A par"W que () tõfn'1ulàr de .. Inglês. '_ , 
de màtçó. dt 1009, que fa~ parte' dessa do calendá.rIo seguinte à expl1'a~o_ do signarA-, desde lOgõ, I) nOh1é dê um ""_~te Co.rttl'aJf.o é D'e-lebradô êm , ... j 
regulamentação: e dito custo h1stó- I't"lZO d.e 'eéntoe oltenm (180) w.s ârbitro, A oútrli.pltrte,d.nttó de VIIi- ""tadó. Unldoo da AmérIca, no dl4, ' 
!rico liquido. sel'A, éntãO, co.ri'lgido' ~e n.cin\a ·r~f~~dl.l_ (ou em. outro d~ qu-e toe ,(2'() dias após o rêcebim~tit-ó do Pé_ fut!,o; e ano aclmA._ menOionatlós. 
acôrdo oom. o art. 39 da LeI 119 4,357, .sejá- d:e co111tuh acOrdQ estabelecido dldO, homeat'á Um segUndo Arbitro n1ê- l'elâ. Cenlrnh<J Elétricas .Bl'asileiras 
de 16 d. julho de 1984,pem "p,lioa,.. p!laÓOlhpl,.d<lro e pela. vendedor •• ) dlante comunlC4çã<l .1cm. à p;,rfêque S .. A, :,- ELETROBRAS .... Pela B,... 
ção- d03 ,fIidices dó CO.l1Selho NS-\i>()naJ. a _cõntPl:atkI-T& entr.egarâ. às vendeoo~ houver feito n sOUcit-acllo. Sê ~ dois ~lian F.Jeciric POWi't Companl'''.L.PeIa-

1'&<;, elt1. t.toca daS notãs anterlor-m€nte àrbitros assim nomeados hâo ptidêta1Íl Alfi-ertcn.n &. F'ore1gn P'ower OOiIipaüy 
(9) O nome de\ferâ, 5:et thcluldo nO. i!hiitid!w na conf-ormidn,de "ua Cláu- resolver a c.Oht;1·ovl!isln del1tto âe sés- In~, _ Pelo Fiador, 0- GoY4rn.n dos 

eontrnJó Cl.ntf'a: da, Q!6t~.etU1'jJ- ;su.La. ,8e:tta· a 1inpoi't~,n Jota! d-'O 'Senta 60) tUas -dePólA. da homea.çâo do Es-~a-dóB- tÍn!das do Brs.ai1. 

, 
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I 
Acõ .. Ol',Ullârlaa: 

"De Propriedade dOs Vende-
dores: 

Número de Ações ... ~ .. 
Valor Nominal ••••••••. 

De -Propriedade 'do PUblico: 

Número ae AciõeB ••••. ~ 
ViQ.IOr NomillGJ ••••••••• 

Ações de Partictpação Frete-
renciais não CUmulativas .. 
7% (Em ESterlinas): 

De Propriedade dos Vende-
dores: 

NllInero de .Ações ...... 
Valor Nominal •...... 0_' 

De' Propriedade do Públleo: 
Nthnero de Ações o •••••• 

Va10T Nominal •..••.••• 
~ções Ordlnár!os (Em Esterli-

nas), 
De PrOpr.\edade dos Vendedo-

res, 
r."IhIrem ae M5ea ...... 
"<1I>!orroo-4I!td .......... 

UeProprle6Me ~G PObHeo: 
Número de Ma", ...... 
17alor }iomntna~ •..••.••• 

-
I 

Empr~tbnos Reglstra.dÓ em 
US$ - .. 8% -.A vista .. 

Empréstimo Reogistrado em 
US$ - a 8% - Vencimen
tos Semestrals nté 22 de 
outubro de lQ79 .0 ••• '"0 o ••• 

.Qnpréstlll'lo Regi.st;J:m1o em 
~ - 'Q 8% - Vencimen M 

to. Semestralsaté 31 de 
dezembro de 1978 ~ •. ,. •••. 

'EmPréstlmo Reglstra"do em Cr$ 
- a. 8% - Venéido ••••.. 

Em:présti.rno não Registrado' 
em US$ a 8% - A vista . 

Emprésti,mo não Regist.rado em 
US$ a 8% - Vencido .•.. 

Debêntures Preferenc'rlis' (J~-. 
terrinas) a 5% - VenCidas! 

I 

I 
Companhia , 
Paulista , 
de FÔ!Ç& I 

e Luz , 

I 

AlImfI:!.CAN &; :rotmtGN FQw-lSR COMP.Il.NY mo. 
Aç6es do capital ~ OOmpanhl"" SUb.-;!dlârlaa que operam Il<) BrlUlU 

ao de JUllho de 1964 

I 
Companhia. I Energia. 

Elétrica 
da llaIll« , 

I 

00mP8>lh!a 
:DJ:ssile1ra 
de Energia 

Elétrica 

( 

Companha 
central 

Brasileira. 
(ie Fôrça. . 

I . Elétrica. I 

I I 

ComP8>lh!a 
Fôrça e Luz 

de Minas 
Oernl.s 

I' \ companhl .. 

I Fôrça e Luz 
Nordeste \ 

I do Brasil ! 

. I 
. \ 

Comp.a.nhia. 
Fôrça. e Luz 

do Paraná 

I Pernambuco 
l Tramwa.ys 
! Aud. Power 
I .cmnpany. 
! Li...·nited 

I 

! 

companhia I Energia 
Elétrica. 

Rio Grandense 

TIl. Rio 
Gnm.den.se 
LiglltAnd 

Power 
S3ndicete. 

Lillliled 

15.005.445) ,. 49a.D55. 1.354.685 2!9.m! 3'. MO. 260 I 225.000 1: 377.79il I Mer $ 
45~. 700 

MCr ~S.181.089 I MOr $99.991 \ Me: $ ·!l'10.937 , MOr $49.92& MOr S. 768.0S2 iMcr S 45 .. 000 \ AIvr $ 275.5581 90.950 

~.39!.555 45 570.~151 70 2.034.740.1 '25.000 172.210 I I 
18.200 ,. 

MOr $Uns.911 Mor $ 9 MCr $ lU.063 , MOr $ 14 MOr $ 406.B<3 rcr $ 6.000: MCr $ 34.442

1 

Mor $' 3.65~ 

) 
.~ , . , . , , . I 1. m. '106 

I E 1. 198.70S 

1.294 . 

t 1.294 

\ "" . ."a 100.600 
! !r.l1.81l5 ! 100.000 , , . J 

\ :16.908 

I i \ ! U.908 , , , -- _. 
AMl!:RrOAN <lo P'OREIGN POWER COMPANY INC. 

Dfridas das COm,p.a.nhi.M Suookllárins aue opemm no Bra.<ill. Q Favor ~C\7 Ve-rt.dedore 
30 de Junho 'de 1964 . 

oampaDhle. 
Paulista 

de Fôrça 
e Luz 

Companhia 
Energia 
EletT1ca 

da Be.h!e. l 
I 

I I 
$ 12.215.~51 $ 12.9j;!'OOO I 

I 1 

MCr$ M.m! I, 
$ 3.975.453 I $ 1.128.000 I 

) \ \
. , 

Co:r::npanha • Pernambuoo The Rio 
Compnnhia Central Companhia. Cmnpanhia 'l'ramways j Grandense 
Bra.sJJeira Brasileira Fôrça e Luz {.Fôrça e Luz Canrpanhfa I Anct Power CompanhIa I Light And 
de Energia I de Fôrça. de Minas ) "Nordeste Fôrça e Luz I" Company. Energia' I Power 

Elétrica Elétrica Gerei'> dO Bra.s:l do Pal'anã 1 l·i.m'ited Elétrica gj'ndicate. 
I ru~ Grondense \ Llmited. 

! I I 1 I j 
$ 1.977.000 I $ UEO.OOO \ $ 45.000 l' $ !.220.000$ 3.520.0oo! $ 3.720.802 I $. 6.83U53 1$ 2.675.000 

I " 
1 $ m.207 I I I' 
J I 
, 1 

$:l8B.184 I 
1 

I . , , I ./ 
$ 2.211.9M I $ 565.tr{>. $ ~.014.319 1 $ ZBS.2Z0 1 S 338.<)00 I $ =.00() S 1.077.500 $ 547.5ro 

1 I I I I ! ' i I \ I $ 522.68°1 

. I \ I~ 892.n25I \ 
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Cr::;TRA!S ELtr.:UCAS 3RASll.EI::~.S S,A" _ ELEj'?OBRÁs 

r;&go;iilble P:'o:lli" \o:,y ;fot'. 

rOR VAI.!JE RECEIVED, Centrai8 Elétrics6 B-".ai 1 eiras S 
ELETROBRÁS (h~relnaIter ealled "ELE1'R03'RÃSII) • co,' -ti d 1"0\· :-l. d • - • pera ar: u y ore 
gan '-ed Iln~ t'xíI;JU .. ng under the 1all'S of the tJcited States (,f Braz~l 
btreby pro.~16~S to p,y tO the arder of • • 

at toe o~fH:e8 .of }'.am~factur:r" Bar:over Truat COlllpal1y, 40 \'l_U 
Itreet. riell York 15. rl!!_ YOt'K {here:\'n&fter I:alled the "Bank"r. 

'196 (o~ o,n such other dnte /la Cla,. b!!l determined in accordance 
_ito krtJ,.c_e- E::.ghteentb of tbe contr-act (herein,!lft'~r called ' til 
'~C~~trac~") ~ated I" 1964 bet.~"'n • 
EU:J.~BR..,S and the GO'l'cr.:lm·!nt or th~ United Stat~.e ôr Brazl1 lIind
~m~rlcan & Fcrel~ Power CO!llpar.y Inc. and Braz,lllall Electrie Pow-t" 

. , ';Hfl.pt.n:r. re!erred te in 2>ra21.1ian federal Law N,lo of-
1964} • tile princ.i.pal 5U!!l of ---- ____ o 
tbe Onited State:!l of AlIIericl. (OSS T-;--- DOLL,.tRS af 
eat tbereon ln l1ke currency f"~. th and to pay lnter~ 

per cent ( . " date herenf at thl!' ratl!' Df 
--:::::::-:::::-:-=0-:7 ... %) per annul! ar. Janu!Iory 1 anil 

Jul;r 1 in ~a,h year .coma:en~1.ng on J!!nuary I, 19('5 c.ntil thilil Note 
&a.sll b!!ve ti,..en pu.id or I!.stisfied in falI-, 

~ ':'his !i~te ia issued pUTllullnt 1,0 th<t Cc,ntrs.ct and 1a sub~ 
Jec. to the prOVlBIOnB and enhtled to the heneHte thereof. AlI 
pay:cen;!! or l~terest and principal On this r~ot" are tQ be ma.de at 
t:e Of.Ices o. tfie Bank ln lawfui mOne, or th~ United Stat~a of Am .. ' 
r ca w~thout dedu.:tlon for or On .8CCount of any 3.nd alI Braziliall 
ta..l:ea, C~l!IP<llsory los:,!! or i?vest:::enta. includlng incom!!' tsxel!l eI. 
tesa pr~~~t5 taxes, l'ltbholdlll g t.ax~6, re:Dl.ttancc teoxes. 81:8m'· 
.~!"K>!!:S. <~nC~\ldl.ng propcrtional st!l:mp taxes), contributiofls.a8se~sllle.at.. \ 
~'8 ao c arE;<!"s wnat&o<!""~r, presently or hereafter directly or io .... 

lnoiert :-efe."'flC! 

direct1r illlpoaed, re~uired. asseased, leYied o~ collccted. ttllt8 •• ~ 
alI of 8uch paymente ot·intarest and principal are rorever exempt 
and free froel alI sucb taxes, 10808, i,,"Yeetlllen~15, con~ributlon~. 
a8aee6men~lI. fee!; atld cllargeBI alI 6uch taxe';, ;·lomts, investlllent •• 
contributlone, asseeametlt·a, reea ana cbatgea ahal1 be paid, aado! 
or otharYise borne by EW:TROBRÁS .. 

TMa rtote DIa,. be eatiafied at lllaturit:y by the issuane. 
b7 tLETROBRÂS in exchsoge therefor of a·serie.·of 
( ) eeria1 negotiablt.! prollUs60ry notes (t~o b:.--;;,7,">b~.'t:a:n't'i:.'1;1:7-· 
ln the form of Ann&x D to lhe Cootract and to he designated tha 
.- % Ser1(,""), ir. an aggreg4te prineipal alllount e'tual to 

. th. prineipal wouot h!I:T!!ot, tae firat" note 9t 'auell enies to be 
paY.bis o.n 1.96 Md lhe rems.1ning not •• 
bd:ng pa:fable eeltli~annulllly thereafter-t;. . I' 
a11 eueh notes to bear 1nhreat, payàble 00. Jafluatll •. Ilnd Jul;y 1 ! 
ln. e.oh ,ear, 8t the rate of per eent ( %) pe[' annua. 
and to h~ve t~e un~ond1tional guarantes of the Go~rnm~Dt of tll~ r 
United Statee: of Brazil, aa co-principal suá o.Clt 'I Buret,. on17 ... U 
&8 more tcllr prondt'á i.n· Artl.cle • or ttle Contl'"a.ot 
eu.á subject to lhe term& and conditione: ther • .ul spu.t.!ied.. 

~ 

.ri anl paym~nt of interut O" thl.s R(~t. 1. DO' mad. 
• beft due in full, Or U thi.e Note ta not exehangs4 a. ru.tul'it7 to. 
D.otu of the . %- Series u abou prO'!1d.t.4, ehe bolde. 
hareor me.y, by notiee 111-. wM.t.1ng addreued t.o IILST"ROBR'\S, declaro 
~e entire pr-ine.ipal amount ot thh NO;te 4\u anil ~a,.-d1e .!...D. oaab 
~ Onited States dollare at 'th~ otHc .. ot th. Bu.k.t alld o1c.man4 
"lIUII.ediat~ payment. thereQt La tull, proÍ'.ea' OI I~ 0,1 ~ .Itl.N 
~.1..ng expreaall waj.Y4d.. . 

J 
• e 

CENTRAIS BLtxRICAS BRASlu::r~.B 4.4. 

" -
. The und.aNugn&d. as ~....pl'~.pa..1 aOi 48 Rr"t, 
0011, heRabr uneondlt~on&llf sua~tS6A ~., 
wbeo cl.ue 1D tull of .U l.nt.IlZ·.."t 1Ir;d p!'11W lp-&! 
Qn tb.tt IlbO'f'e- Note :I.D aoo~ ut.# &b. '-_" 
t.b.e.ro.o.l. . 

aovEmttWrT ar Tat UNl'l'E.D SU.'l!!)B ~ 8RAZt1. 

oi 

os, 

CSliT?.A!S E.L~1'RlqS .BRASILEIIUZ S,A •• ELETHOBRls 

ti"""H1ablh PrOlll.iasorl ·!I'ote 

% Seris.s 

• rOR YALUE RECEIVED, Centr·aia ·E1ê;ricalS Bras11eirftll S A 
"' .... 'nOBRls (hllre!nafter ca.lhá "ELETROBRlS"), .. corporlltion dui, • .. 
organ1z~d and e~i9ting I.lnd~r tbe l ... a of ta.e: United Ste.te. ot Sr ... 
zU, hereoy promieee. to par to the order of 
at the orrices of Manufacturer.ll Hanour Truat COlllpanr.' 40 IN.Il 
Street, Ne"lr To!""\( 15. Ne .. York, .(h"reinarter edied the "Bank"), OQ 

"'""7<~c.~~-,C77Co-~-c---' the priocipttl eu~ of 
DOLLARS of the Onited State.ll of America '051 --------------)'" 
and to par ia:erest thereon from the date h.reo! at the r-ate of 
per cent ( .%) per annulI 00 Januar;r I ~nd Ju17.1 in eaeh ,. •• r 
cQ:II.oenc10&" _"',, __________ ' 19_ antil ttri.a Note .11 .. 11 boa,. • 
betn paid in full. 

r 
f Ma trote 1a ODe of • "erie" of 

negotiab1e pro.llliuorr notea (del):lgna~ed th:.--;;--_~--~I:"-S.-c,-;-riea") 
in uriaJ. fora. iasued in tho aggt'egate pr1ncipal. alllOlUl.t of 

~~~~~~~~~~~DO~L;L~ARS:~O~'~ttb;'~United States of Aaeri:c:."(U"s"jr.-•• ), thl! t1ret such Note bdug pa.:rabh oa. 
196 ,.!lI! tbe relllainder parable sn.i-an'lluall, 

t. - ,~t.. _ 
• a)l.d bears intere!.!t paya.ble aellli~aJlnuall:r 00 Januarl i 

a:ld ·Ju11 1 in' e.t.ch rear co.c:u:lenc:bIS __________ -;-_____ _ 
____ , 196_-. __ _ 

tb.~ Tbe "otn of th~ _ _!( s(triea ar, Laaued. puraullnt t .. , 
contract·dl1ted ' --,196'+ (her&inaftel' eal.l.d tb.. 

"Contrace") betveell ELE'I'ROBRAS ud th. Oo.,ernal"Qt 0/ tb. U.n1t.r:a 

In"ert 
illleu.d 
Qf th. 

to, appropriate de~i~ation ot the ser;es to b. 
aa provid.d in Articlea Seveotb, Sighth and Hintb 
Co.nt . .r",c~ • 

St4tea or 9r!lozil and Ameriean & Foreign Po_er Company Inc. and Brat11158 
Electric Power COM?any referred to 1.n Brazilian federal La. NO'_~~~7 
oi 1964 • and ia eotitled to the benet1t.ll ther,ot. 

All pa1m~hte of prineipa1 and lntereBt d~ tbl. Noto aro to 
be ~d. at lhe orriees of th" Baok in la. fuI ~Qne7 ot th. United 
States of America withQut deductioD for or 00 acco~nt ot .nf and .11 
Brazilian taxes, compulsory loans or lnvestaents, inel~di"g incom, 
taxes, eXCe$S pro(its taxes, withholding taxea, remittane& taxes. 
etamp taxe. (iocluding proportional stelllp taxeG), eootributions, 
a.~s~Qam~nts, ("e·s and charges· whatsoever, pre8entll OI" t"re.atter 
directly or indirectly imposed, required, 6$Se88e4, 1~v1ed or coltect.d. 
Un1es8 a11 of 8uch parmect8 of prineipal and lnterest are tore .... 
exe~pt and free trom·such taxee, losas, 1nvestmenta. contrtbution. 
assel'lsmente, rees and charges, .a1l such tsxes, loaue, inv"stmenta, 
&ontributions. aaaessmentS II fees sod charges .;1&11 oe pa14 .. all~.d. Clt' 
Gtherwise borne b1 SLETROB~ÂS .. 

... --- --
~LETROBRAs ahalI. have t~e I"ighe to prepa,. Oll·en., aen-·' 

.nnua! 1ntereat payment d~te one OI' more of th~ Notes 01 thiA s .. 
'rieo, in th., inverse arder of their IllAturity, b1 paymana 01 tbo 
~r1ncipal all10unt o·C each Note so prepaià plu$ intere.e:.o. ClC-eNN 
~h8reoP to the date af BUCb. prepaym~ut. EtETROSRÂS sh4ll (ivo aa 
~ea8t ten (10) day8 1 prior .ritten notice by registered a1rmail ~ 'h" Bank anti to alI bolders of Uotes whic·b. 1.t f.n.ten~ to p.re:pq 
.811ec::ilr1.ng the Roteel to 08 prepa1d and the date ot prepayme.ot. tu 
f;Ote8 80 sPee1!ied 8hall cease to 'cear 1nt~rest frolll Jn4 alt.ar,", 
.u,:h 1ntereat paylllent date if ELETROBRÁS f!ihall hav", depot(.~s4 -,:r1d 
I'he B.nk for the a~coune o( the hQldertS .ot such !lotelll a Bll~ iJl O"·j,, 
~~d State8 dollara sufftcient to par the princ~pal 01 euch Hotco 
plu," inuroet accrued to the date of payment •. 

• .,-ror - • 
If anr·~araeot of prinei~~l or 1nterest on any 8oto oi 

'(hilS S~rles or· of a.ny Qther seriea issued llur.suant to Arti.cl.cs S ... 
\y.enth. Eighth or tHntb of the Coot1'8Ct, or óf aoy not·e of snr n-

':~~~ ;~~~~: !:n e(~g}n~:y~r «~~=~t!~:t~~~e e:~~~!~~:, ~~h~~O~!~1I ~: 
\in exeess of 'ift)"' per cent (50%) in. principal alllount oi ttre theo 
~utstanding Notes of this Series or of any oth~r such 8erie~ ~ar 
1~1 l10tiee oC 8uch der«ult in writing addre$Sed to ~LE1'ROBRÁS, de~ \ 
~lat". du.O! and paYlIb1e a11 outstanding t10tu cf the aerie8 oI whictl \ 
,!heir notes form s .pare aod demand ps.ymeot the!""eot in full 1n eub 
unles' 8UCU default aball be cured within ten (10) days thereafter. 
prote8t or turther not:Lc.. or ''"7 k1nd beio;; expreuly waivel1" . 

• '«$f,r. r~ta,.eDc, '0 tl:l.e 1411'. 
~ -~ 



C..llnt2.-f31ra 10 DIÁRiO DO CONGRESSO r,ACIONAL (Seção 11) Setembro de 1964 3157 
~~~~~~~-

• (50 long as ELETROnRAs 1& not in defeult "itb respect to 
ali,. psyment of p,inclpai or- interest on Ilny of the NOta0 iBsued 
pureuant to Articlen Seventh. Eigbth or Nintb of ths Contr~ct. ELE_ 
TROBRts ahall hav. tha rlght.to convert. irom time to time, cn any 
se~-annual lnterest payment date an aggregato p~incipal omou~t af 
1J0t lesa thlln On' Million United .Bto!ltes dolhrs (U511,000 000) cf 
~ote8 of this 6~1/2% Series, dlvided proportionately among 011 oueb 
No~ee of thie Serlea then outstanding and unmatured, inta o no. ae
Tloo or ~egotloble procia60ry notes of ELETROBRlS (to be eubstanti!1 
11 in the form of the Notes of this Seriu and to be approprhtely 
deaignated). alI of equal p~inclp61 amOunt and 1n an aggrega~ft princl 
1'81 amount equsl to that of the notea Or portions af the notes af 
the 6.1/2% Serlu designaled for c:onvers1on~ Suc.h M~ aedf'a oC no ... 
tea ahall b~ dated as af lhe 1nterest psyrnent date oelect~d for oon
geroion, ohall mature Be:!Lí.-cnnuslly O~ the !lHa." ,Jat'UI anel Ol'er ttv 
r~1IUl1ning period to the matur1t.)' or tbe U,~n unmalured notes af 
lhe 6% Seriea A, sball be payab1. ln Unit-d Statea dol1~r~. ehall 
t..ear int\!'rut a1 the ra"" nf six po!'r eer.t u;~n per annu=, i1l1.yabl-' 
e"lD~ann"a11, 011. Janu>lry 1 and ,ru]y 1 in eacll y~ar. allel &hall havo 
the unc.OlldiUonal guarantee 01 t-he GoverJl.n:;enl (lf UIO UnltIJd State" 
ot Br8zil, s. co-principal ond not as au~~ty anIy, alI ~a more 
"111,. p/091dtod in til!!! CtHllUI.Zt: snd suhject to th., tNtlIl'I alld ("on~ 
4itlone thel'e1.n Bp~Cl!1ed "'nd tba giving of noUeo •• tbertln provi
dt-d.. ) 

~hj. ~ote aball be exehangeatle ~t any tl~e o. lhe reqoeaO 
or the bo1d.r ror otbtr nf'g::.t!able pr"JJ!li~80l"'y !lotes nt tbe .allle __ 
riee lD U.k. tarDIo in th .... IH.me aggregate pl-!ne1pal alllountl and lA 
4enoll1n",U.ona of Onll HundJ'ed Thoueand Unltt!d Stalee dollara (US1 __ , 
100.000) and ~ultlplae there~! (except tb8t one~Not. ohall ~e of ! 
auch prlDolpal a=ount and aball be dot~d &0 tbat no loaa or gaio or 
'Prinoipal aJ" intel'.et ehall occur as a re'ault o! euch exc.hllnge). 
.11 a •• or. fulI1 proyjded ln the Contrn~l and aubjeo' to lho termo 
• ad oondition. \b.rein apecirled. 

C.ENTRAIS WTR1C.A.S aRt.SILEIRAS S.A •• ' E'1.ZTOOH.Rls 

" 
'lbe underaigned, ,_ c.o-pr-inclpa1 cmd ftot AS I!l! 
rttJ ~nlYI bertby uncondit1onal11 guarunteo8 ~ 
.,aymf'nt when ~~tI 1ft !ull cor alI i.nhreat sud 
l,r.l_n(!p~l.O.ll th!!' ab.oll'''. N"te, 1a GC'oordQ.flC~ 
'~1tb thll: tHIM lhereo[. 

OO\'ER:n$NT OF THE UNlTED STATI:S Df BRAZIL 

l'his pllragl"a.pb 1" to be 1nch:l1erl anly 
~ t~ ~oteo 01 tbe 6~lJch Ser1ea. 

CENTRAIS ELllTRICAS BRASILEIRAS S, A. 
ANEXO O 

ELETROBRAS 

" 
Se qualquer pagamento d'e juros relativos à presente nota não for ipte. 

gralmente resgatada quando devida, ou Se esta nota nao for substituidil no 
seu vencimento por notas da. sétie D % como previsto 
acima, o seu portador poderá, mediante aviso escrito dirigido à ELEITRO
BRAS, declarar veJlcida e pagável em dinheiro, em dólares americanos nos 
escritórIos do Banco, a importânCia total da principal desta nota. e exigir o 
imed'iato pagamento integral da mesma, ficando expressamente dispens;l.do 
protestos ou avisos de qualquer espécie. 

CENTRAIS ELl!:TRIOAS BRASILEIRAS S, A. - ELETRO
BRAS por . O abaixo assi
nado como principal pagador e devedor solidário, pela presente, ga.
rante incondicionalmente o pagamento integral no seu vencimento 
de todos os juros e principal relativos as notas acima de acórdo com 
os têrmos da mesma, pelo Govêl'l1o dos Estads Unid'Os do Brasil. 
por 

Cláuula 7a- no caso das notas de 6%, na importância total d'e principal 
de US$ 24.750.000 e cláusula 8" no caso das notas de 6 1/2',"0 na importânCia. 
t.otal de principal de US$ 100.250,000. 

CEXTctAIS ELt:TRICAS BRASIl.EIRAS S, A, 
O· Nota. promissória llcgodá\'cl 

'ANEXO D 
EJ~ETH,OBRAS 

N° --========= US$ , ae 19---
Em trvca do vaio: 1 ecebido, ~s Celltrai.5 }j.'iétricas Brasileiras S. A _ 

ELETROBRAS (adiante denominada. ., Eletrobrás) sociedade anônima devi
damente organizada c existente ~e acôrdo com as leIs dos Estados Unidos 
00 Brasil, pela presente promete pagar à ordem de 

, • nos C'Sl!rltór:os <ie Manufactures Hanover Trúst Company • 
40 Wall Street, New YOlk, 15. New york, (adiante de nOminada "Banco"). 
tl'.n Ge de 196 a sOma de principal 
ele aOlare.o;, a.menca·:lOS (U:i% ) . e a pagar os respect1 vos 
juros, em 10 de janeiro e l° de jUlhO de cada ano a começar -d'e de 

de 19--- a taxa de t %) ao ano, conta-
dos da presente data até o integral pagamento desta nota. 

E,s'.a, nota, datau;, de e que vencido juros a serem pag'ls 
semestralmente em 10 de janeiro e 10 de julho de cada ano,' a começar c'e 

na sérIe de notas promíssOl'ias negociáveiS, Seriadas, denomi· ~~ª~~~~~d~e~~~~~ê~~ de 196--- é uma das componentes 
nadas série P % emitidas no valor total de principal de 

dólares americanos (USS .), a pri-
meira de tais notas a ser paga em de de 196--
e as restantes a serem pagas semestralmente até ci'e 
--de 196--, 

As notas da série D - % são emft1das na conformidade de 
contrato celebrado em --- de de 1954 (adiante de-

Nota promissó~ia ncgQciá\'CI 

iis$I====== 

nominado "éontrato"), entre II Eletrobras e o Gavêrno dos Estados Unidos 
do Brasil de um Jado, e a AmerJcan & Forelgn PÓwer Compally Ine. e aBra. 
zilian Eletric powcr Company referid'a na lei federal bras:leira nO _ 
---- de 1!:i6 --.-- de 1964 e gozarão d03 beneficios ne'a prev..stDs. 

Todos os pagamentos de principal e juros relativos a esta nota serão 
10 de julho de 1964. feitos no e.scrjtório de Bancu, em moeda Une dos Estados UnIdos da Ame

·rica sem dedução ou sem que sejam por COllIR de quu!squer tributos, inve~ti .. 
Em troca de valor recebido, as Centrais l!:létricas Brasileiras S. A. - mentos, ou empréstimos compulSórios brasileiro::;, lnclusivê impôsto de renda, 

HELETROBRAS" (adiante denominada. "Eletrobrás") "Sociedade anônima impostos sôbre lucros extraordinários, impoSlos reLIdos na fonte-, impostos s~ 
devidamente organizada e existente de -acôrdo oom as leis dos Estados Unidos bre remessa para o exterior, impostos d'e selos (inclusive impôsto de sêlo 
do BrasU, pela presente promete pagar -à ordem doe proporcional), contrlbu~ções, lançamentos, emolumentos e encargos de qu,üs
nos escritórios de Manufcturers Hanover. Trust Company, 40 \VaU street, New quer espécie atualmf'nte ou no futuro, exIgidoS Olt estabelecidos, lan<;ados, 
York, (adiante denominada "Banco"}" em , coletados ou cobrados direta ·ou indiretamente, a menos que todos os ditos 
(ou na. data que pvssa ser determinada na confo:mlidade da cláusula. -18a- do pagamentos de principal 'ou juros e livres de taIs tributos, empréstimos, in

contrate (.adiante denominada "'c-o.atrato") _ celebrado em vestimentos, contribuiçõcs, lançamentos, .emolumentos e encargos todos ê.;ses 
______ " 1964 entre a ELETROBRAS e o Govêruo dos Estados Un'ldos tributos empréstimos, investimentos, CDlltl'ibuiçõ('~, la.'1çamento_5: e:rloImn··n· 
do Brasil, de um lado e a American & Foreign Power Company Inc. e a. tos e el'cargo.'i será» P1.3Ç':;, . Et!(HHÜdvs pela. E!etrob:ás, OU de qualquer fo~'~ 
Brazilia'il Eletric power Company do outro, referida na lei federal brasileira ma tIC3rãr por ct'~':'to de·?, ' 
nO de de 1964 e a .soma principal d'e ----I 

. dólares americanos (US$ • ) e a pagar 
os respectivos juros na mesmo moeda, em 10 de janeiro e 10 de julho de 
cada ano, a. começar de 10 de janeiro de 1965 a taxa de % 
( %) ao ano, contados da presente data até que esta nota tenha 
sido integralmente paga ou resgatada. 

Esta nota é emitida na conformidad'e do contrato, está sujeita as suas 
disposiçôes e goza dos beneficios nela previstos. T(~ 10 o pagamentos de juros 
e principal relativos a esta nota serão feitos nos escritórios do Banco, em 
moeda livre dos Estados Unidos da América sem dedução ou sem que sejam 
por conta de quaisquer tributos, empréstimos, ou invest!mentos compulsórios 
brasíléfros, ,Ülc1USíve impostos de renda, impostos sôbre lucros extraordinários, 
impostos retidos na fonte, impostos &.ôbre remessa para o exterior lançamen· 
tos, emolumentos ou encargos de qualquer espécie atualmente ou no futuro, 
exigióos ou estabelecidas, lançadQs, coletados ou cobrados direta ou indire· 
tamente, a menos que todos os ditos pagamentos de juros e principal sejam 
exatos e livres de todos os referidos impostos, empréstimos, investimentos, 
contribuições, lançamentos emolumentos e enCargos. Todos êsses impostos. 
empréstimos, investimentos, contribuições, lançamentos, emolumentos e en
cargos serão pagos ou a ten didos pela ELETROBRAS, ou de qualquer forma 
ficarão por conta dela. 

·Esta nota poderá ser resgatad'a no seu vencimento atra.vés da emissão 
pela ELETROBRAS, em Sua substítuição, de uma série de -------1 
( ) notas promissórias negociáveis (substancialmente 
na forma do anexo D li êsse contrato e a ser designada "a série de --
------%") em uma importância total de princlpa11gual a importân
cia de principal da presente nota: a primeira das notas- da referido série 
a. ser paga em 196 e as notas res· 
tantes a serem pagas, a partir da anotação, semestralmente até 
---:---:----, tõdas ns ditas notas vencerão juros a serem paJ'06 em 
1° de janeho a 1~ julllo de cada ano R taxa. de " '" ( ~) 
ao ano e terlo A garantia incondicional do Govêrno dos- Este.do! Unidos do 
13rasn COmo principal pagador e devedor sol1dá:r:l0 tudo como prlnofpalmente 
f:sUpulado na elâU!Ula. do ccntrato ruJe1to. ,,0& térmos 
e condicões. nQI. AalDaAifl ...... rll'L. 

A· Elt,trobrá." tei'á direito rl'e na data de qualquer pagalllento semestral 
de juros antecipar os pagamentos de uma ou mais notas desta série nà. ordem 
inversa de seu vencimento, mediante pagamento da importância de prlnr.:lpal 
de cada nota, cuja Uqu!daçao seja onU?oipada, acrescida d'Os respectivos juros 
até a data do total pagamcnto. A EletrObrás com antecedência mín:ma de 
dez (lO) dias, dará aviso por escrito (via aérea registrada) ao banco e aoS 
portadores da nota, cujo pa.gamento desta anteclpar, especificando as n:Jtas 
q!le serão,l?agas antecipadamente e a data d'e tal pagamento. As notas aS-
SIm especlfIcadas não vencerão mais juros a partir e depois da referida data 
do pagamento de juros se a Eletrobrás tiver. depositado no Banco a disna.. 
siç~o de portadores de tais notas uma quantia em dólares amerIcanos su .. 
fiCIente para pagar o principal desta notas, acrescidas dos juros até a 'data 
do pagamento antecipado. 

Se qualquer pagamento ·de principal Ou juros relativos a quaisquer notas 
desta série ou de qualquer das outras séries emitidas na COnformidade das 
cltiusulas 7a, 83 e 9$ do contrato ou se qualquer notas de qualquel\ das Séries 
emitidas em substituição ou trocas das mesmas não for feito' inte!!Talmente 
dentro d'e 10 (dez) dias após o seu vencimento, os portadores de" m?/~s de 
50% ( %) das importâncias de principal das ,notas então em 
Cll'CUlaçáo, desta sérIe ou (h~ qualquer das outras séries referidas. poderflo 
dal avIso por escrlt(l. de tp,1 mora a Eletrobrás e declarar vencidas e ,Ja
gáveis tod~8 &s notas, em clrcula.ção, da série da qual as notas fa.zem 
pane e eXIgIr o llnec!·ato p2gamento integral das mesmas, em dinhe'n 
a menos que tal mora seJa paga, dentrO de 10 (dez) dias contados do re~ 
leric.o avisü escrito, ficanc.o expressamente dispensados protestos ou outr<JS 
avisos de qualque! espécie, 

,. (deSde que a Eletrobrás náo estagne uma mora em relação a qualquer 
pagamento de principal ou juros de qualquer das notas emitid'as na confor· 
midade das cláusulas 7a, 88 ou 9" do contrato) terá o dil'eito de converter. 
lla data de qualquer pagamento semestra.l de juros, uma. importância total 
(le pT':nclpal não lnfe!."lCr a UllL milhão de dólares americanos (USS 1,1}:l0.0001 
de notas desta série de 6,5% d'ividido proporcionalmente entre tôdas as notaS 
desta lliérfe então em circulação e ntio vencidas em uma. noya série de notaS 
}lrúmlsSóriu'\ ncgociáve!s da. El~trobrãs (lmbstanc1almente na. forma da~ no· 
1:4.E desta .série a ser adeq,u.adarr.ente d.esignada) tôdaa de- Jguaa. lmportânc:;l. 
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pl'!liClpal e etc tIlua 'i.-11):>01'tàJ:·cja total de Pl':UCJral Igual d03S noi~LS e po:-:;fto 
das no~as da ~ene lie ij 1!1/2'h lndicaaal: para cOll.ver"'âo. 

As notas desta nova sé-l'le ::õeráo toja~ da data da pagumenlo de jurO$ 
escolhIdas para conversão, VC!lcerão seIlle~tralm€nte mUi_ mesmas datas e 110 
curso do mesmo prazo de pagamento nas notas da s~r!e A de 6'ló não vetl· 
c-idas, serão pagáveis em dÓlul'1!S ümerkanos, vE'ncE~rão jt1l0s a tax,\, de 6% 
(se!s por cento,. ao ano,. pagé:.Ieis semestralmente ern 10 de jalleirc, e 1" de 
julho -cre cada ano e Lerdo n garantia 'Incondlclon.al .-to GO\Têrtu, dos Estudos 
Unidos do Brasil comr) principal pagador e devedor sol!dárto tuclo como prín· 

. eifJ'iJmeme e,s+;,teleGldo 110 c011tnto ê sujeHo a.o U!rm(l da cond!t;ão esppci!!. 
cada no mesmo ·alêm dQ prévio H'iS!> como all :liF.pô:;to. • 

. c!p31 n f,cr datada de tal forma que nenhum prejuízo ou lucro de principal 
ou JUH's :»~(.rrf .. em :l~'clJln"n(':a de tal substitJliçí\O) tudo como princjpalm~n~ 
te_l'egi3trado no contrutu"l' sujeito no têl'mo e tOll(l"çôes nêlo especificad~. 

CENTRA1S ELETRll'AS BH.ASI~U~AS S. ,A. '- ELETRQBRAS 

Por --~--~.------'----~--
O nbalJco as,,-!n~do como principal pagador e devedor SOlidário 

pela presente, garflüte !llcondlciOllnhncnte o pa.gamento int.egral nos 
seus vencimellto~ de todtlS os .1uros e pt;inclpu.101~nte relativoR a nota 
acima de .acõrcto ,com os Wnnos do me1::mo Govêrno dos Estados 
Unidos do Brasil. . 
Pot-,~~~---------. __ ~ ___ Esta nota pOderá ser lrOl;'adb :1 oualQutl' tempo fi pt:dic1o (10. portÚd'afc3 

}lO', outra~. not."\F pt'CiT~l;P.si\J·HI.'<; negoc:flvcts. ig:Jai.". d.! m?sma ::ér!e. na me;;;1l1:l. 
h.npm·!ll1lCia de .total de prlnc.lpf1) 011 em qwmtl!l ele' cem ml! dÓ!fLres nmc
rlCallus (US$ lOO.OOf~ ou mÚltlI?IO;> (exceto nquC:!:1 neta qne dev;.·' ter o pt'in~ * ll:ste parágrafo podc ser illc)nido :lpenas n;lS notas da série ~ 6.5';V. 

Julho 1,19d8 . 
Janeiro 1,1969, 
'Julho 1.1969 , 
Janeiro 1,197Ó 

. ~ Julho 1,1970 . 
Janelro 1,1971 
Julho 1,1071 , 
Janeiro 1,1972 
Julho 1,1972 • 

83 Nlll'AS Dl'~ "SÉRIE DE 6 1/2% 

.A prImeira Neli: vencel'á .em 1. de jUlhç de 1968 e 90.<;· demais" seme'>.tralmellte 8 se.r.uu: até 1 ?,C julho de 2009 

I 
Ql!untia do o 

I 
principal a 1 

,I 

I • Da!.:;. do Vencl:llcnto 
I 

Pagar 

=-----------''-----

I '1 
'" ;, .. """" .... " """ .... ;" .. , .... ,I 5.6.,9(;0,2.3 I JulhO.·,1.l989., ., ,,, ",,,,,,,,,, .. ,,,,,,, " .. ,,, ''',' ""1 
., .•••••••••••••••••••••••.•• ' ••••••••••• 1 113S;:.O.46 Janeuo 1,1990 ••••.•••.•..••••••••••••.••.•.•••.•.••••• .. . , I ' '17Q880,69 ,1. Julho 1.1990. "",." .. " ... """"""",,,,,,,,,,,,,,' 

:::::::::(::'::::::::::::::::::::::::: '.' ;~;.~~~.:~~.I ~~f:.~r~.t9~~1. :: .. ' .::::::;;:::::::::::::::::::::::::::::.::::\ . I 341761.38 I Janeiro 1.1992 •• o.' 0.0 •••••• 0'0 •••••••••••••••••• o •••••••• 
••• " ':" ... "" ",""""."" "",,'" 398,721.61 JlÚho 1,1992 ........ " ;", .. ""; •••••• ,, """ ... " "'" 
:':::::::::::::':::::::::::::::::::::::::/ 455681.84 I JllJleiro 1,998 •••• """"" •• , ............ "" .. " .... " ' 
• ................... -....... ', ...... ~ •••••• f 512.642.07 Julh'o 1.1993 •• .................... 1 •••••••••••••••••••••• 

Janeiro 1.1973 •• : •.•••.•• : .... , .• ; •..•.••.••. , ••••••.••• / 569.602.30 Janeiro 1·99" ••••••••• : •••••••••••••••••••••••.•.•••••• _. 
'Julho 1,1973 , • "" .. "!",-",,,,,,,,,.,,.,,,,,, ... ,,,, 626562.53 Julho \,1994 •••• " ... "" ................. ",;""""" 

JaneIro 1.1974 .. ......... ' ...... ~....... .............. 683522.76 Janeiro .1,lS9lS ......................................... . 
Julho .!.l974 , .""'" .. ",,,,,, """".:""",,,,,,, 740482.99. / Julho 1,995 , •• : .. ; .... " ............ "" ... "",,; .... . 
Joneiro· 1,19715 •••• " ......... ~ .••.•••••••.••. ,........... 797443.2~f I JaneIro 1·1996 " .......................................... . 
JlÚlio '1,1975, " " "".". "" " •• " " " ". " " "" ." , 854403,45 Julho 1.1996 • • .... """ .............. """ .. " ..... " 
Jãneil'o 1,1976 • • ••.•.••••.•.•....•...••••.•..•.....•••• 911,363.68 I Janeiro 1·1997 • ~ ••••••• : ................................ . 
Juiho 1,1976, • "" .. " •• """" .. "" .. """""" ... / 3M 403,45 Juiho 1,1997 , •.• ""." ................. " •• """" •• ", 
Ja~elro 1·1977 •••• ~ ..................................... I 1-.025.284.14 / J:ln~1ro 1,1998 •••••••. -•••••••..•••••••••••••••••••.••••.• 
Juiho'I,1977, ... ,,,,,,,,.,,,:.,,,,: .. ,,,,,,,,,,,,,,.,,, 1,082244,37 JlÚho 1,1998 •••• " .. """ ............... " .. ".,,: .... . 
JaneIro 1.1978 .••••••••.•••••..••. , ••..••.•.•.••• '" •.•. 1.139,204.60 Janeiro 1:1999 ~ ••••••..•••••••.•••••••••••••.• : .••.•••.•• 
Julho 1.1978 , , ..... " ... """,; .... """ ... """"" lJOO164.83 Julho 1,1999 ....... "" .................. """" ..... . 
Janeiro 1·1979 •.•••••.•••.••••••..••••.•• :................ 1.253,125.06 .. Jane~ro 1',2000 ,o, ' ••••••••••••••.•••••••••••• - •••••• ~~ •••••• 

Juiho 1,1979, ,,,: .... ,,.-;,,,.,,;,,,,,,,,,, .......... ,,,, 1.310035.29 Julh? 1,2000 ....... -"" .................. "." ......... . 
Janelro 1·1980 .•••••• · ••••....••••••••••.•••••. '!.$ .. , •••• ~ ••• l 1,367.045.52 Janell'o 1,2001 •. " ••.••••.•••••••••••••••••• , .•.•••••••••• 
Julho 1,1980 , ...... " .. " ..... "",,, .... ,, ... ,,,,,, ... ,, 1.424 005,75 ,Julho 1,2001 • • ••• ",,, .................... " •• " •••••••• 
Janeiro 1·1981' •••••••.•••••••••••••••••.•••••.••••••••••• \' .1.480.965.98 Janeiro 1,2002 •• "," , •••••••••••••••••••••••••.••••••••• ' 
Julho 1.1981 , ; ."."",:"" .... :.""." •• " ... " .... ,,1 '1,537920.21 I Julho 1,2002 , ...... " •• " ................ " ............ . 
Janeiro 1·1982 • ._ •• ••••••••• •••• • ..................... ; •• 1 1,594,886 .44 Jane!fo 1,2003 • .. : • .- •••••••••••••••••••••••••.••••••••••• -1 
Julho 1,1982, • " .. ":"" •. ; .......... " ...... ,, ....... / 1,651840.07'/ Julho 1,2003, ........ " .. , ........... ; .. "" .. ",." •••• 
Janeiro 1.198.3 • • ... ~ ......... " ....... " .... ; .... " •• ", f. 1,708,000,90 Janeiro 1,2Q04 • • ••• " ........................ "." ...... / 
Júlho 1,1983 • • •••••••• " •••••••••••••••• ~ ................ ( 1.766 j767.13 JUlllC) 1,2004 • ._ ..• _:, •.•••.•••••••••••••••• ' ••••••••••••••••••• 

. janeiro 1,1984 ••••• "." •• " ....... " ... " ..... :,',,'''~ 1,822,727,36" .J1ll1eiro-l,2005 •• , .............................. "" ••••••• 1 
Julho' 1,1984 , ........ " .............. " ' ........... ".. 1,878687,59 'Julho 1,2005 •• , ............................... " •••• ; .... . 
Janeiro 1,1985 ... •• " ... ; ............ " •••••• "" "".. 1.936,647.82 Janeiro 1-2006 • • ........................ " .. " ......... . 
Julho 1,19as , •••••••• " .... " ••• " .. "" •••• " .. "..... 1,993008.05 Julho l,2006 ............................ ; •• " .. " .... ; •••• / 
Jan~lro_ 1.~986 •• : •••••.••••• -.-.,............................ 2,050:568.28 Janeiro 1,200'1 •• -••••••••••••••••••••••••••••••••• : •••••• 
Julho 1',1986 •• '.~,' •••••• ........... •••• ••••• •••••••••••••• . 2.107.528.51 Julho 1,2007 •••.••••••••• , ••••••••••• ' •••• ~ ••••••••••••••••• 
Janeiro _1,1987 • .; .......... ;. ••• ~ •••••••• ; ••••••••••••••• !. 9,164.488.74 Ja.neiro 1,2008 .. :'. -~ ••.•• , •••••••• ' •••••••••••• , ••••••••• ~ •• 
JlÚho 1,1987 , ...................... ;."................. 2,2:11448.97 Julho 1.2009, ' •••••• " •• " ............... ,,, ........... . 
Janeiro 1,1988 •. ; •••.••.••• : •••• "', ...... _. ~. ,,_ •• ~... •• • •••• • 2,27~L40a'-OO Janeiro .1,2009 ' .. "c ;.:." .............. : •••• ~ •••• : .............. . 

Julho 1,1988, .... ,." ............... ; .... ; ............ "" 2,278408.00 I Jtúho 1,2009 •• " ... "" ........... , ...... ", ........ .. 
Janeiro 1·1989. • ....... " ••• , ." ••• " .... " .~ ••• ", ...... " 2,278.408,00 

. ~uantia do' 

principal a.

Pagar, 

. 2,278408,00 
2.278,~7 ,90' 
2,221-448.97 
2,164,488,74 
2,107,528,51 
2,050,568,28 
1,993608',05 

.1,936,647,82 
1,879,687,59 
1,822,727.38 
1,765·767,13 
1,708,006.90 
1,651.846,67 
1,594,886 .44 
1,537,926,21 
1,480,965,98 
1.424005,75 

·1,367.045.52 
l,310.085,29 
1,253.125,06 
1,196·164,83 
1,139;104,00 

.1,082 244,37 
1,025,284,14 

968,323,91 
911.363,68 
864.403,45 
797.443,22 
740,482.89 
683.522,76 . 
626,562,58 
569,602.2Q 
512,642,07 

.455,681.84 
398.721.61 
341,761.38 
284801.15 
227840,92 
170800,69 
lj3,920,48 
56.961.53 

// r· 
----------- --~.-----'-------------'---------------,--------- ..... -.,- --+--:,.--

. 
TOTAL -~ 

~ •• 0 ', ................ '" ,' .................. . '100.200,000:00 

~ __ ~ _________________ ~~ __ ~ ___ • __________ 2-__________ -l~ ______ -~ __ .~ ____ ~ ________ ~ ______ ~ __________ ~ ______ ~ __ 



AmE'!UC,Alq' " FORElU!f POWE:it CO'MPAN'T mo. 
Juro< .".,mtdaM8 e n/kJ pagos, d/cid endos declarado, S ,,"" _, e di _'0, créditos corr_ devf<Ios - _e<lor.. e ComP4nltÚls FiUada.! 11110 Brasileira. (d_t. de ,\!!IIu.aIdo 

.. Imp6Sfo de _) 
:ri ele deo:embro da _ 

(Em DóIol<s ~) 

TOTAL 

Pegãvels à BEPCO BÔbre: 
EmJriotimos Registradoe " • .. ....... . 1,178.95 I 

'!'<?TAL DOS J"O'ROS .. , .......... , 2,864,112O.9'l 

79.765 .• 9 
489.55 

I. 

\ 2,l99,35·U3 \ 82,.455.861. 
, I· 

2,000.00 I 4.450,00 I 

I I 
14,889.96 I 30,480. oq. I 

I 2,131. 66 I 

I I 
14,889.961 32.661.66 I 

) 
1 I 

16,889.001 37,111.66 I , I 

349,IiM.II'f 

2,000.00 

4,564.04 

<,564.04 

I I 
2.216,244.691 877,887.55 I 356,098.61 

I I 

Tot>l 'de _OI!, DJ_d", e Di-I 
Créditos Correntes'. . .......... . 

. I 
3,365,649.61 

Já ~.oi pago o lmpôsto de Renda. Sóbre $7,700,163.65 d'o total aeima de $10,374,890.74. como segue: 
"Juros ps.g0$ desde 1'9 dê Janeiro de 1963. 

Central •• : .......... $ 1,594.58 
Minas . . . ••.•..•... 36,046.10 
Paraná. . . .... ..••.•.. 28.168.:31 
!tio Grandense .• 0.0.. 16,i>30.93 

Total • ........... $ 82,439.92 

- ,I -, I 
529,46l.lJ, :l41,5IIT.fliI

l , 
, , ! 

- I 
I 

I 
2.000.00 I 

,I 
2,000.00 , 

r 
80,322.30 \ 
18,717.131 

I 
533,OJ7·9&1 

632.077.39 I 

634.077.39
1, 
i 

I 
3,375.16 I 

3.375.16 '1 

, 
r 

2,000.00 I 
2.000.00 I , 

I 
4,0~.OO I 

I 
<,080.00 , 

I 6,080.00 I 

Ml,muo 

20,666,97 

20,666.97 

2,000.00 

2.000.00 

29,904.6'l 
6,752.40 

36,657.07 

38,657.07 

11:163.538.5'7:1 251,012.82 ~I 700,612.341. 

Juros, , ............. $ 6,794,896.23 
DiVidendos . . ........ 361,335.66 
Diversos Créd'itoo. CO!'- . 

rentes . . .......... 543,931 ~ '76 

Total ........... *' 7,700,163.65 

- I 
I 

888,823.86 , 
I 

,.... 

I 
.,400.00 I 
l,~.7<1 

4,424.'14 i 

19,800 .16'1 
185.071 

I 
J9,990.23 I 

I 
24,414.971 

I 

i 
913,238.831 

. I 

I 
m,m.'FI ( 

r 

I 
2,100.00 I 
~,361 

2,165.36 I 

I 
2,354.12 I 

50.77 I 

I 

-
-

1,014.54 

1,014.54 

93,2!16 .06 

2,404.89 I 93,296.03 

I 
4,570.25 I 94'131G.&O 

436,297.02\ 94,310.60 

~ 
5' ... 
~ 
:; 
lO ... 
O 

t 
> 
~ 

Õ 

g 

~ 
g 
1'1 

m 
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A)'IE'i'1CAN & FOREIGN POWER CO~ANY INO. 

Dlvida.'3. das ~ub.sidiária.s que ope. 'am no ~rasil P&rR COm en Udades estranhas às vendedora.s com l'elação àS quais 14 VOA0 
declaras têm fianças, gal \TItia;;, subord\n::H;ôes ou ~ tras obrigações pend-ente,s. - 30 de junho de 19M 

I. I 
, : Comp:mnia - r Compamua. 

Companhia' Companhia Companhia, central COmpanhia Fôrça e Luz 
Pau1isk. I &nel'gi.'t I °n:·aSileir. n i Bl'a-slleira Fôrça. e Luz! Nordeªte -
de Fôrçll. Elétrica} 1 de Energia I -de "Fôrç.a. de Minas I' do Brasil 

e Luz J da Bahia I Eloétrica Elétrica. Geraia f 

.' I ! I I __________________ ~--___ __--4 

l I 
US$ 

lolotas. Pronü~61'ios. 1l
1l

-.( U3$ US$ US$ I' 

~:*~~#~~~~~!i 18,747,700 513,455 1,946'655! 451,775 

a. \) "lí2% com vencd 
nentos su-cessJvos até! 

·31 ele dezembrQ ~el 
. 1979 . , ..... : ....... \ 5,393.06f. 2,747,425 

uS$ 

1 

867,190 1 

, 

US$ 

293,310 

Companhia 
Fôrça e Luz 
do Par6-ná 

US$ 

2,72~,16~ 

I 
'Notas Pl'om i~.'lÓrias pa_( 

MC$ MC$ MCr$ MC"$ I MCr. 
) 

MCr$ I MCrf . J 

1 gá \'ei::; ao Banco <10 
Bru,sil, com vencimell
to~, sucessivos at.é jU-I' 
nho de 1965, emiti-
cl.as em pagamento dei 
conirat.os de fec~fl-
mento de càmhio (vIde 
nota 2,)' ...• - ••...•. 1 

I 
1.3S7.6'm 3~.9S~ 2%.431 

;N"Gt9.: 1) Achmn-se incluídas nas {:ategoria.s supn de dívid.!L 
a Longo Prazo 3.S parcelas que se vã,o vencendo dentro de UI}] 
ano e que se a.cham cla.s.':iWcad3.8 n(l.Ç, re.:"nectt"o~ blllAnl'().'i come: 
·'Cru·to ]?r,e\zo" 

\ 
! 

I 
I 

) 

2'LH9! ""' 1 16~.5ll'l 
2) Excluem juros e c.omissfio 

Sumário 
Vencimento VenClmen.to a 
dellt,l'o dt> pr:l,.zo 'superior 
um ano a. lliU ano Total 

NOtM PrOmls,')órlas pag:áveis 9..0 'Eximbank .....•.••• US$ 2,592.190 
Notas Proni"iS.'lórhts p3gnvcis 2.0 Ba.nco do Brasil ........ MOr$ 1.1)12,41~ 

US$ 31,188,750 US:I 33.780,940 
MOr$ 1:972,415 

Vc.lore.:;- em Crllzelroo convertidos a Dólares a Cr$ 1.200,00 

I 
l 

The Rlo 
Ora.ndensll· 
Light an4 

Power 
SyndWaw, 

Llmit04 

uet 

MCrt 

9.m 

Tot.al ust. 

33,180,940 
1.643.67J 

35,424,619 

PROJETO DE LEI J119 5, DE 
1964 (C. N.) 

dvs Estad<4" de Mai.oe e FIÓl'ida, Esta· 
dos UnidOl3 da Am~dca, as ações de 
capital e todos 'os créditos.e OU(,l'OS di· 

da miliuta de contrato llprovada' peJo tal fim o crédiLo especial nêsse mon~ 
pode'l' Executivo. '- tant€!, o qllal será autornàticameuto 

Art. 3Q Fica o POder EXecutivo au· registrado e distribuld'D tiO Min.tstérlo 
torÍZlado e. .da.r~ ao gara.ntia st>1idá.ria da F'azenda. da reitoo c:)l'n~llOndenws de Que t\1t&; 

mti-dades sejam titulares nas sua.s 
subsidiârias no . Com-

do Tesouro Nacional aos compromis .. 
SOs financeiros decorrentes da tran.sa( Art. 60 Todos os atos e operações 

~~~~~~~i~~~~~~ij Fôrça ~l Luz do Bra .. 
~ru't.den.se and power 

C~~' •. IS,'ndica~e Cen-

çã.o a. que se refere, oofa. lei. pertinentes à8 medidá.s previstas nOS 
urtigos preoedent-és incl'U'."live as remoo-

Art. 4'1 'O Poder Executi'Vo fica. f;as feitas para o exterior como paga.
igualmente autorizado a dar garantia. mente do princlpa.l, juros e outros en
do Tesouro Nacional aoo emnrésthnos crurgos ficat'áo isentos de quaisquer 
do Export· Impart Ballk Qr Washlng.. Imposta.l>, taxas oU outr.a.s contribui .. 
ton, D. C .. Esbados Unidos da AD1érl~ ções federais. 

o congrwo Nacional decreta: 

Art. 10 \t a centrais Elétricas Bras!· 
Jeiras 'S.A. _ Eletrobrãs, autorIzada a 
a,dquirir por compl'a. da "American & 
Foreign ~ower Compall.j Incorporated, 
e da "Brazilian E!ectnc power Com
prmy", socird-3des anônimas ol'g:rníza
~ respectivamente :segundo as ~~m 

ca, às referidas subsidiá!'ias. Art.. 70 A Superintendência da Moe-. 
Art. 59 Fica o Poder Executivo, au· da. e do crédito (SUMOC) registrarA. 

torizado a. subscrever um aumento de. automàticamente o contrato referido 
capital da; Eletrobré.s no valor de .:.. no artigo 2\" para todos efeitos da Lei 

Luz. Cr$ 20.000,000.000,00 (vinte bilhões de Il> 4.131, de 13 de setembro de 1962. 
cruzeiros), com que a empr&a p<l:derâ Art. 89 Esta lei entrará em vigor 

Art. 2° CI pt"eço e oúttas condiçães atender aos encargos financeiros in!. na data d-€' .511n publicnção. ,~VOgada.a. 
da. :operaç.ã.o s.~ráQ aqu~lea COIlSt'illt""'e,ials da operaçfi,O,·fi.canüo aberto pa.ri\. a.& disP<:lSições em c-ontl'á,riQ, 
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CODTocaçlo de Sessão Conjunta para apreciação de vetos prcsidenciai~ 

.. 4°. Ao Projeto de Lei nO 3, de 1964:. CC.N.), que altera a Lei do Servico 
~~_ .. 

da Presidência 

Senudo Federal, em 9 de selembro de 1964 .. s 

2 de t,elt'mlJro de 1964 

Sena.dor C."MII..I0 NOGUEIRA DA UHU 
. Vlce.PreswenEc, no exerÓ1Úlh • 

"'" PresIdência 

DECRETO LEGISLATIVO N° 58, DE 1964 
Aprova o ProtUc'Jlo ,de Emenda 1ao Acordo relativo d .. Rr.prersõQ 

da Clrculação de Pvbl!cação 068ce1!.~s. 

Art. 1°. E' aprovado o Protocolo de Emenda ao Acõrdo rclati\'o à Re· 
prr.ssão da Circulação de Publicações Obscenas, assipndo em Paris, a 4 df! 
maio de 1910, e concluído ('nl Lake Succes, New York a 4 de maio de 1949 . 

. Art. 2°. ~ste Decret.o Legislatlvo entrará em vigor na data de sua pu
bllCa.Çáo, revogadas as d!~posi~'ões ~m contrárlo. 

Senado Federal, D de setemhro de 1964, Senado Federa 1 r.m 9 de ~etembro de 1964. 

CAMJLLO NeGUEm ... u\ OAM\ • 

da 
vICe Pr('~:ctente, no exercicio I 

da Presidência 
-----=~--------~------------------------

SENADO. FEDERr\L 
.2~ SESSÃO LElaSLATIVA OlW l~ALUA; DA 5' LEGISLATURA 

22 Senhores Senadores. Havendo, nÚ-I~~~L~~~~~1E~~t::=-"':""-"''''--'''~''-I~l:~;:: dos SenflOres 1'fembros ao Con 1;'í~~I-:<~C'--"'lmero legal, declaro aberta a sessão. NlclCnal. 

~ru;~~~~~~~~~~~~~'1 Vai ser lida a ata. 

Às 1-4 horas e 30 minutoo 
acham-se pl'esent-es 08 Senhores 
Senadores: 

Adalbe do Sena. 
Vivaldo Lima. 
Deslré GuaranI 
MartulS Júnior. 
Lob~ da Sllve.tra.. 
Sigefredo Pacheco. 
"'1enezes l:'imentel. 
Cort.ez Pereira. 
Walfredo Gurgel. 
Gonçalves de Abrantes. 
Pessoa de Queiroz. 
El"mirio de Moraes 
Silvestre -Péricles. 
Josaphat Marinho. 
Aurelio V~a.nna. 
Nogueira da. Gama.. 
Annando storn. 
Bezerra Neto. 
Nelson Maculan 
Ren~to Silva. 
nuMo Mondln. 
Daniel Krieger. - (rJ) 

A regra. proibitiva de acwnUlação de 
O Sr, 29 Secretário procede à cargos, menclcnada no artigo 189 da 

leitura da ata da. sessão a.nterlQr, Lei nQ 1.711, de 28 de outubro de 
que é aprovada sem debates. 1952, reproduz texto constituc:ona} do 

Sr. 19 Secretário l! o "' 'oartr.oc"1 u1.a85 . Portanto. a exceção que se 
I J abrir incidiria contra regra 

Constituição. 
Por outro lado, a. admitir-se que 

o legislador ordiná.rio possa estabele. 
aquela exceção eill favor 

ê evidente que outras 
P?,d,r"lalll1 ser beneficiadas, quer por 

por vIa judicia.l, ,o que 
ri!e:1Sagem nQ 236, d.e 1964 tornar Inócuo o pre-

da Constttuiç!io. 

E:~;~~~(N~'~3~12~,~N~A~O~R)I~G~E~~~'n~~_'1~_I~~~~en.ese, que se se oon-que os carg()s autãrqUlcos nAo 
sáo oorgos públicos e que, portanto, a. 
acumulação €erla lícite. em relação 
a deis cargos de autarCtuia, a apropo
sJção era vetada seria. *redundante. 

O Projeto de lei não consulta. 003 
lnterêS.ses nacionaIs porque 6 .solu
ção dG problema COn5;ste antes em 
atribuir melhores níVeis de ermunera
çáQ aos médiC09 do que permitir-lhe 
um tratamento excepcional. relatlva
ment~ a outras cl~es em condições 

(Nogl/eira da Gama) - A llst& d.e f O SR. l'll-ESIDENTE: ~~~~~~~~~t~~~~~~~:~l!f 
pro.sença acusa o compa-reclmento de aos 

as razae.s que me levaram 
4. nega.r sanção ao prC-jeto em causa, 
as qll:lls ore. submeto à elev~d'a apre-

Brasilla, em 5 de setembro d.e 19&{ 
H cas(e!lo BrmlCo. 

l'UOJE'l'O VETADO 

o Ccngre.sso Naciona.l decreta: 

Art. 19 Ao artigo 189, da Lei ml
mero 1,711, de 28 de Qutuhro de 1952 
(Estatutos dos Funcioná.rios Públ'cos 
Civis da União) acrescente-se o se_ 
guinte parágrafo: . 

"Parágrafo 1.\11ico, EstA Isento 
desta proibição. o médlco que 
exerça, com perfeita. compaUbili
I1dade de horá.rio, dois cargos em 
d'iver~a autarquia, ou cargo públl

co federal, e-.stadual ou munlct
pai COIr" \u'1'o de entidade autár
qUIca ou sociedade de economia 
mista" . 

Art. ~ Esta leI entrará em vf70r I 
data de .sua pubbcação, rcvogad:l3 

as diSpOSições em contrário 



'3162 Quinta-feira 10 
c=::-:----:------.--'--

A' COIl1JS3aÔ .:\Lsta incumbida de 
relatal', o vetQ. 

OFiCIO 

OI,~RIO DO 'CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Art. 29 ~te decreto le:1islai~vo ell- § 19. da Constit.uição Federal e eu, 
tl'U!'á em VigOl: na data de sua publi- PreSIdente do Senado FedereI pl'O
ooçiw, re\'ogadas as dispoS~ÇÕU3 em mulgo o seguinte 
cOil1;:'átio. 

flarecer ... ? 965, de 1964 

Relator: 151'. Walt"l'edo Gurgel o COY1gresso Nacional decrefa: 

-,,0_')'- ,final do proJeí.-D de"-Decreto Le,g",latl-

Setembro de 1964 
= 

;i~iill!~i.il~i~~~fj~A! Comlstão apresenta a 
U' 1:1(1 de Hlti4 .n" 3U-A, de na 

de ongen1) que· mantém a de
cisão <';0 Tribunal de Contas da"Unlâo 
deni!gatúria. de r.eglstro do contmto 
firmado' entre 'o ·Go1/êmo do Estado 

do Sul. S:lo PtiuJo e· 0_ Minístér:o da Agri-
ao pa:rt:cipllr à I ctt",,,!, para- desénvoldn'lento da cul":' 

Art. 19 E' n'lanLido O ato do Tl"ib"u
na! de Contas da União deneg'atói'io 
de registro a têrmo de a.ju.stei cele
brado etn 29 de dezembbro de 1949, 
entre -o Departamento de, Correios e 
Telégrafos e a firma' Construtora J. Relator: sr. senador Mem de Sá. 
Patríc:o L'mitada, pare. constr-üção, ':Effi me~nsagem 'de 28 de julho pas';' 
pela segunda contratante. em prosse- wdo, o Sr. Presidente da Rep~bliéa. 
guimf.:nto de uma Unha de dutos, pa-. apres'en~ou ao Congresso NaCIonal, 
ra cabos ~elegráJlcos, no refílgio forma do art. 49 do Ato Institu-

'Vossa.' a reàlizaçã-o dêSte. ,trlgQ: 
C~ngre.sso, : s1gnifica- ~Sa1a. das Sessões, em 4,de setembro 

aã: Avenida- Brasil. na CidO-.de Cionel, projeto 'de lei -que visa a. i?en- , 
de Jane;ro.·· tar de impost-oo ... : taxa. aduaneIr,a. 4t 

ção p81'a "a. do - int.erior, de HI64. _ sebastião Arc1~er, Presi-
,também fazemQ,S convite p.:Hn dente', __ WaZjredo Gurgel, Relator.' decl'et-o legislatJvo emolumehtoo'" consulares, e. impor~ .. 

na· data de sim -publ1- ção de wn automóvel com tran.sm1~
re,'ogad," as . dispbsiçõe.s 'em são automática, adequado a usulÍrIo que Vossa. EXcelência· n9.'> h~nre, _se _ Melle,:es Pimeirtel. 

· possível, .cqm vossa. pr~~ença np de-
OOITer dos trabalhos de nosso Con- A~rEXQ A 2" PARECER Nu 965 .. 

,,,,,,,,,,10. portado'r de defeito físico' que o 1m
possibillta. utilizar < veiculo de fabri-

gresso. DE 1964. 
Confessando-nos, antec1pfld -.mel1 te, 

grtltos pela. ·àt!mção, que :merecermos 
de Vos.:;a. Excelênclã. fc'irnoo'TIos 
atenciosamente. - 01'. ' 
Netto, Diretor do Jornal -, .. i, ","",,'m' 
Coorde:-!ador do Congre!:iso 
listas. " 
Re8poslas a pedidos de: informações; 

Avl,<:;os ns. 1.636-B e' 1. 637-13, de 8 
do mês- em cur;<;9. do. 81'. Mln'&t,ro da 
Justica, com relação ao Projeto· de 
Lei da C mara, n Q 25: de ·1963. que. re
estrutu:-a '·0- aparelho, polic:al .- da. 
Un!ão. 

. paÇO saber que o Congresso ,Nado,,: 
nal aprovOU nos têrmos do att. 77, 
§ lQ da Constítuicão' Federal é 'eu. 
Pre.')idenl.e do Senado Federal prorriul-

. o ,3égu~nte ~ , 

DECRETO LEGISLATIVO N' 8{) 
DE 1964 ~ 

Parecer n~ 967, de J 9J?4 

Relator:' 
Gl1rgel. 

Sr.' Senador Walfl'-edo 

A COil~isfiiio apresenta a redação 
final da projeto de _Decreto Legisla
tivo n9 46. de 1964 (n9 103~A. de 1964, 
na Casa de Origem) que msnt-ém 
decisão· do Tri-buneJ' de contàs da 
União denegatório·' de regi.stro ao 

PARECERES 
Parecer n9 964; de 1964 

mento Nacional de Obras Contra as ~~~~'~~~~~~~~~~~~.,~~C~O~l\;tt~.a:.t,o celeL'ado entre o Departa-e a Prefeitura Municipal ,de 
Es;tado ,da Parafba. pàia 

" <:onstrução, 'sob regime de coopera-o C{)l1~ire3.so Nacional decreta: ção, do- açude .... Garrotes ... 
Ai":t. 19 E" mantido o ato do Trl.~ 

A Comissão aPt:'esenta a redação fi- bunal de Contas da União den~gató
"11&1 do projeto de Decreto Legislativo tório ,dê registro ào contrato celebrado 
119 ·85, de 1964 (n(l' 85-A, dê,1963, 22 de; julho de ,1953. entre o Gô~ 
,lIJasa de Origem)- que mantém -do ,eEstado de São Paulo e 'o 

tE
en~at6riO do. ,Tribunal. LJonr.,181 Minis...!!~río" ~da ,.Agr1cultura,._para de-o 

· União a registro do .senvoll'Ímento da cultura ,do trigo, 
brado entre a firma IBM . no l'ef·erido Est~do. 

sala 'das Sessões. em 4 de setembro 
de 196.. -_ Settstlão Archer, Presi
del).te. - Waljredo Gurgel, Relator. 
- Mene.zes Pi1hentel. ' 

nacional-o ~ 
ACEmt1'.vo" o' President-e.da Rep;ú

que se ,tratava,· no 0080,' "de 
concessão excepCional, Lendo em 

vlsts a condição' 40 beneficiário do 
projet-O. o cor,~>nel reformado' do 
Exército. JOOé de .Freitas Lima. serpa, 
ex-integrante da. F. E. :S.,'Illutilac1o 
em ·-nonsequênc1a. de ferim~ntos rece
bidos em campanoo ... 

j;,ste oficial, confo;nl:8' se . vê ~o ,. 
processo,- já se acha nos ;Elstados Um~ 
dos, em tratamento no Walte: Recd 
Ho.pitál como ··.dldo 1 Oomlssao MI
litar Bfasllefra, em· washington, ....;. 
graças' à~ ~utorizêç~.() _ especial conc.e
dlda peJo PresIdente' da Repúbl1CIl, em 
face. da exposlçl\t) qúe lhe foi felt& 
pelo Sr. M!n1Btro da Ou~rra, ~ene
u1 Amilury Krue1. em 9 de n'Ht:o de 
1963, ' 

,verifica-se dêste expediente qu,e o 
coron el JOSé de Freitas Lima Serpa 
fo) B.'YffiCÚldo com a Cruz de Comba
te . de'" 1 fi. classe. Por atos de bravura. 
pessoal, e ficou mutiladO por" feri
mentos recebidoS em combate, ha-' 
vendo perdido uma das pernas e es· 
tando ameaçado de peroa,r a outra. 

. , como se depreende da., ~x
de motivos do Ministro " da. 

de Julho último, o co
requereu a13enas 'auto,tr- Ind,ú.stria, Máquinas e Serviços. LI-

\Jn. ita<!a. -. .e. o Minis .. _tériO da Viação Art. 2'1 Este decreto legiSalthlO 
!~ Obras públ!cas. ~" entrará- em· vigor na data de sua pu~. 
i . - - , , blicaçã.). I'cvog'adas às di.sposições em 
r' Sala das Sessóes. em 4 ã.e setem- contrário. 

~. 
o' de 1964. .;.;-. Seba.~tião Archer, 
esidente. :...... Walfreã.o -Gurgel, Re
tor.:' - Me1;6Z,es Pimentel. ' 

para. quando regressar do.'i 

~~~i~~~~~~~~~~j~~~~:~; Unidos, importar, l1Vrc de e ônUs consulares. um auto-
com transmissão automática. 

tino que e.irtda n§.o é produzido pelas. 
fábricas nacionais. 

'-NQ, 964-64 

Façó saber que ,0 Congresso Nado_~ 

que o Congresso Nacio~ 

"j,t;~~~~t;~~~~~~~~~~~j~:~~;~~~~:,nOS~;ltê~r~mos do artigo· 77, 
'h Federal e eu, 

Federal Pl'Ó" 

Relator: 
Gurgel. 
. .--

DECRETO LEGISLA'I'IVO N. _ 
19b{ 
~ 

(;

J aprovou; 'nOS têrmos do art. 77. 
19 da. COnstituiçfi.o Federal e eu, 

'esidente_ do Senado Federal, pr9~ 
ulgo o seguinte " 

A C(lmfi~são apresente. a redação 
final do Projelõ de Decreto Legisla.
tivo n9,59, de 19S4· (n9 128~A, de .1964. 

Casll. de Oi'igem) que mantém de
do Trlbwial de Oontas da 

de regf,stro ao tar
a DCT e a firma 

oonsoante O texto do projeto de let _ . 
propooto. pelo Presidente da. -Repúbli
ca ao ·Congresso, expressamente era. 
autorizada a importação, isenta 'çe 
tributos e emolumentos, 'de UM- autó~ 
móveL com transml$são automátic.a. 
adquirido nos Estados Unidos _ da. 
América do Norte,' pelo cororiel re
!-otmado José de Freitas Uma-· Serpá, 
mutiladó em con.séctuêneia. de fer!-

~~~~~~~~~_I:mentos' recebido.s - na Campanha dê. ItálIa,., ' 
O parágrafo único do art.lgo acrM

centava que Ô ãutom6ve1 56 poderIa, 
ser objeto de transaçãó comercial de
corridos dois anos, a contar da, data. 

~:~]~~m~~:f Patricio. L1m!útda.. de uma. linha. de du- ,b Cou,gresso N.acfone.l decreta: 
BrasIl, na -~ldade do 

~,,!~~~~~Ml~~-!;;: 'J9_E
J

' mantidQ o aio do Trl-' Sess'ôes, em 4. de &ete~l1b1'() de Contas da UD.llo deheaa.td~ 
/I • _ Sebastl40 Archer, Prest... regls,tro ao Cohtrato celebrado, 

O ,OOril!1"''''' decreta: ~ Walftcdo Ou/"gel, Relator. de abrU de 1954, .entre 0.0.-
- M6f.eU:!r Phnentel. - Nacional de Obra& cari-

,Art, l' j;I' mantido o ato do 'lTI.- Pr f It ., M---'-I ai 
nal da OofiklS da unlAo denegald- ~:2. AO PAAÉOER N' 966-6i e e ura w= p 

de l'OlII8tró 4<> Càntral<3 ."Ié!>,..do d:I~~h~~~~!(;;;~f~T~~~~~f~P.,af"", para tre a. mM do Brasil -=- lnddstt1a:, ~ , de cooperação, 
&qu1t\0.4 e 8er~ÇOf; Lt.da. _-:-' e 'o 

Mlnlslérlo da V1tiçlio é Obrll.'l Públl- decreto legi.slatl.o 
Q.Ú, em :11 dõ .cefiéirtbro de 1961. pára . entrará- em vigor na data de &U8 pu~ 

· 1oc •• Ao dó ~ .~. 40 l'ilJIl.'~~'" quó • Oousi_ li&Oio- blloaçfio. 'ev<>e<>dM ... d~ em . , ..... ~~ 40,_""'_ t\._~~, . 

da liberaçlio, med1a.l1te pagament.o de 
todos Os impostos 8' taXas. 
.. Ficava assim expUcita.mente caraé
terlsada a. natureZa elJl;cepciona.l da 
f.senc;§.o, «em face daS circunstâl;-c:làS 
especiafs de que se reveste o caso --: 
oom'o dizia a. mensagem do presiden
te - bem como o rigor de que' se 
eerVRva o beneficto, fmpoi1do (lue l\

do oo.rro ImI>Ort&do 06 poderia 
dota o.nOG a.'pós !ua. erltt'll

a. r_fpru1cAo ao erA- , 
-8 taxB.I; cuja. isenção' 

dM_ n.pu.tados, porém. , 
WD' I' 13 st'tdlrfo AO projeto, . 
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de autor~a de' sua. douta comissão de 
Cçm.,tituiçáo e Justiça., aprovou um 

. texto que se distancia enornlemente 
do suger:do pelo Poder Ex~cutivo, am .. 
pliando de milneim demasiada os be. 
neficios e o número de benef:ciados 

PO$tos em confronto o substitutivo 
da CâmiJ.ra e o projeto do' Presidente 
da Republica', verificam~se a<; seguin
tes difl;~enças: 

1~ O projeto, no art, 19, re:tring!a. 
o layer: 

a)' a UM automóvel cem tran 'mis-
são ilutomátice.,; _ 

b) adquirido nas EstadOS Unidos da. 
.AU'.iri-ca do Norte; 

c) pelo coronel reformado José de 
Freitas. Lima Serpa, mutUado em com .. 
bate na. Itália. . 

O substu,ut.ivo de CAmara e,'\tende o 
beneficio, indlEcl'1.minadamente, à im
portação de: 

a) qualquer automóvel c.()m ,tran.o;
mLssão a-utomáttca, de qualquer pro_ 
cedência; 

b) desde que aàqufrldo por qualquer 
ex-integrante 49. FOrça Expedicionária 

! Brasileira, mutilado em conseqü~ncia 
r de feriment<M rece~ldos na. campanh·a. 

<ta Ifálla. 
2~ O projeto, no I 'dn1co dO art. 19', 

,'Vedava que o automóvel importado 
pelo Coronel 8erpa fOsse Objeto de 
tian~ção comercial aotes de decorri .. 
dos dois anQ8 de sua l1berl\!;·âo e ex1 ... 
aia., em tel hh)óteseLo pagamento de' 
tôdos os ~mposto8 O wxaa. 

O substitutivo este.belece que "O au
tomóvel adquirido' na forma previ&ta. 
nesta. leI, não poder, ser tl'ansaciona_ 
do antes de decorri<lo o p;ez,o. de doi .. 
nnos, ressalVada CI hlp~ese de reco. 
lhhnento de tOOoB Os Impostos e taxll$ 
objeto da isenç4o". 

I O texto, além de ser tnlprecLso • 
dl>r margem a cI11v1d1> .. por não toro 
na.r expreaso a partir de Que data se 
contará o pl't\ZO de do1S anos, nel'mlte 
a transação, que aparentemente veda., 

. antes do decurso do prazo, se fOr feito 
e. qualquer momento 9 recOlhimento 
400 tributo. objeto.' 4. Isenção. 

Assim, enquanto o projeto impunha 
o pagamento dos tributo. quando o 
carro ro,se vendldo, dopol. de doia 
anOs de sua liberação, o subs~ltutivO 
permite a interpretação de que, se O 
carro fOr transaelõnado após dois anoa, 
não se tatna. necessário o recolhimen
to dos impostOs e taxas. &ste recolhi
menro, doutra parte, efetuado a qual
quer momento, ante8 do prezo de dois 
anos, legitima. ~u61quer transação oom 
o automóvel. InclUSive no dia seguinte 
e.o de sua liberação na Alfândega. 

8" IDnquooto -o projeto não. pevê a 
hipótese do ralecim."to de beneficiarlo 
da. jsenção, o substitutiVo, no I· 2V de 
seu art. lq, permite que, em tal caso, 
o carro importado pode ser Objeto de 
transação comercial, embora nadSt de. 
termine quanto a recolhimento de im
postos e taxas. em tal situação, 

4. O substitutivo, indo além drus 
iSenções tributarias 9 consularas, em 
seu art. 29 detennfna, usando forme. 
imperattva, que a. oa.1xa. Econômica. 
Federal fina,ncie lia aqu!s1çã,Q de au ... 
tom6vel com transmissão automátic'S! 
aos ex-combatentes, mutuados em con.. 
seqüência. de ferlmentas recebMos na 
Campanha da Itália, em sessenta. pres
tAções mensais, de igual valor. e, Ju .. 
ros de seis (6) por cento. ao ano, 
qua-n<io a mutllação implique a lm
possibUldade de condução de carro de 
transrnLsão mecânica". 

Da. exposição e do oonfronto feit<ls, 
bem se percebe a demf!.sia d(l.3 ElmPi1&.
ções de !av()..!'M constantes do substj ... 
tutlvo. 

E' sobretudo de realçar que, nos têr
mos do art. 19, pB.S.Sà a gc)Y.lr dros 
ilse:nções mencionadas qualquer auto .. 
. móvel com transm1ss11o automática, 
,lmporta'Úo de que1quer procqência, pOr 
Q'l14JqUI!Ir mut1la.do em polU~ftflénr.fa 
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de ferimentos recebidos na catr~panh& 
italiana. Não se cara-cterizam nem 
lndtviduaUzam os fe..voreçidos. Nem. 
Stt caract-erlza o tipo de mutilação que 
dá direito aQ favor. Qualquer mutila. 
ção que dá direito ao favor. Qualquer 
mutilação passa. a autorizã .. lo por me .. 
nor ou menos grave que seja.. Baa
mrá SI perde. de um ·dedo ou de uma 
orelha. 

Entretanto, .o próprio substitutivo 

mo, taxa' de Q63p8·cho aduaneiro. do 
consulares para um Au

tra.nsmissão 8/Utomá.. 
EstadOfl. unidos da 

coronel Refor .. 
do Freitas Li-

em cons6<Lüência 
reoebldG.'i na Campanha. 

mostra. que o legislador não estava 11~~~~1d~~;a~~~~~~ desatento & esta. circunstância fund~. I~ 
mentBll para o benefício, quando. no 
art. 29, 80 .tratar do fin(\nc~~ento 
da. aquisição do carro, pela Caix'a Eco .. 
nÓDúcRl, o limitou à hipótese de .. mu .. 
tllação implicar a impOBSlbl!!dade' de 
condução de carro de tre.nsmiS!!ão me... 
eân1ca •. 

29 Esta. leI €'n kará em vigor 
datBl de sua. publicaçãO. revogadas 

as dis:poSlçõe~ em conkário. 

sala da.s Comi..c:.sõe.'3. em 2 de se .. 
tembro de 19M. - Daniel Kr1eger. 

- Mero de Sá, Relator. 
Vianna. _ Bezerra Nato. 

Re. 
à men .. 

Câmara e 
do paTecer 

riza. o tipo de ttlutUEção que dá dir.:!l-· 
favor", e, assim. qualquer muti
pa"ssa a autorizá-lo, por menor 

ou menos grave que seja", bastando 
'Ia perda de um dedo ou d euma ore
lha". 

VI. Ante as razões expOGtas, ~l)mOl 
pela aprovação do projeta. nos têr
mos do substitutivo da Comi.~ão de 
Fina.nças. 

Sala das Com1sSÕes. em 3 de setem
bl"o de 1964. _ Afonso ArinOs., Pre M 

sidente. - WiZ.son Gonçalves, Relf\tor 
_ Josap]l.~t Marinho :- Ed1nundo 
Letii _ Jefferson de AgUiar - Be;,er
ra Neto. 

Relator: Waltr~'() Gurgel 

A. Comissão apresenta a redacão fi
nal do Pl'oJeto de Lei do Senado n~~ 
maro 34, de 1964 que acrescenta para
grato único ao art. 57, da Lei núrnuo 
830, de 23 de setembro de 1949, Que re
organicza o Tr;bunal de contas da 
união, 

Sala das Se':Bóes em 9 de setembro 
de 1964 . .:- sebastião Archer, Plesi· 

Assim, o tMr dQ a.rt. 1° do subsU· 
tutlvo ~a. Câmara. a. seu I l Q, permite 
que quailquer mutila-dO <l,a gbotriOSa 
campanha da Itália, por tnfima que 
seja. a mutilação embora. sem se af&!S ... 
tar do Bra.sil~ aqui residindo, impOrte 
qualquer automóvel C<lm transmissão 
srutomâtioo, livre de impostos, taxas a 
emOlumentos. para. vendê-lo no dia 
seguinte ao <lo sua libemçlio pelo. M· 
fândega, ma(\i~tc o recolhimento doa 
tributos mas com lubstancíM lucro 
aSsegurado. -

N9 de 1964 dente. - WaljredO GUTUel, Relator, 

.~~~"~~~g~~~~~~j*l- Lobão da Silveira, O favor excepCional, quO :;e cuidava 
conceder t' um. oficial que já perdeu 
uma pemlll e ameaçado <te perder a 
outra. e que se acha em tra~amento 
na,a EstadOjl Unidos, pode translor. 
mar,ae em verdadeiro abuso, sem batio 
nem. fomento de justiça Ou equidade. 

SIio decorri.. qu... 20 anca o tér. 
mino 6 guerra. Ignorma-.ae quantas 
cen~enB.6 de ex-combatentes da. FEB~ 
em virtude cle quaisquer tipos de Illll. 
tilaçAo terllUn direito ao beneficio C!:ue 
poderia. converter·Se em negócio. 

O Ministro da Guerra 6 um Qene. 
rM; o presidente da. República, um 
marechal. "&00 participOu· da campa. .. I transiU~cll~~~,do 
nh& da ItáUa. Mas ambOs' entendem I' 
que .esta espécie de concessão deve ter 
"caráter excepcional", "tendo em vis
ta a condiçã.o de beneficiário", "em 1::D';~",iúíiIl", 
faoa d'. ofrcunstâncla8 ""peclais de' 
qU.8 " reveste ocaso", conforme as 
expressõ.. d. Mensa.geD\ de 28, de 
jUlho, 

Con.stltul injustiça e .e torna ronoo 
de abusoa dl.pensa.r tratamento igual 
a altu6ç6ea desiguaiS. Em m~tér1e. de 
iSenções e beneficios, mister é tlaver 
rigor na apreciação de ca<1a caso, 8f 
fim de que a cad'a sejam a.tribuidos,o.s. 
fvores que ae mOStrSJl'em l.con.'l.elhá", 
veis. . 

Sempre que a leI generaliza, em tal 
matéria, os abusos proli(erem. A ten~ 

dência. deve ser conSiderar excepcio"j i~1~i~~:~it~ nad - e não regra - a atribuiçãO de 
isenções tiseaJ.s, individualizando ead.a 
caso, mediante fundamentação eou
Vicente. 

Tendo por base estas con.sideraçõea, 
prOpomos 80 projeto de lei da Câtn6 .. 
ra nQ 1aG, de 1964 a aprovação do se.. 
guinte substitutivo, que nact.*,. mads fa·z 
que restabelecer o projeto inicial do 
POder Executivo, acrescido ,do que dis· 
põe o I 2. 40 art. l' do texto vindo 
da. Câmara que, pOr prever uma hl .. I ~~a~~'~n~~~ pótese possivel, merece ooeitação. II 

O parecer é, portanto, ft),vorãvel ao 
projeto nos tê~mos do segui'nte 

o CoD.g>l'eI!SO Nacional decreta: 

An. l' E' conoedlda lsançAo 40. 
imDostQf!l do lmportaoft.o o d" oansa--

o congres5? Nacional 4.ecrcta: 

Art, 1° Ao art. 57. da Lei número 
830, de 23 de .setembro de 1949, é 
acrescido o seguinte: 

Pal;ágrafo único. Das de~isõe3 
do Tribunal S'Õ}:I.re regiBtro, sejam 
as prefíminares oróenadora.s de di
ligência, seja a. denegatÓ?ia de re ... 
giBtro, serão intimadas, além da 
autoridade referida neste artigo. 
a.s demais pessoas ff,slca,s ou jurí
dicas, que figurarem diret~ente 
como contratantes OU signatárias 
de convênios, tauto para os fins 
das diligências como paiJ o pedi
do de reccnsld'eracãa de que tra
ta a pfesente lei, sendo Idênticos 
o.s prazos". 

Art. 2°. Esta lei entrará em' Vogor 
·;mpÓ:~;íi:~.1 na data de sua publicação, revogad~8 
.LI as disposições em contrário. 

Parecer n9 971, de. 1964 
lledaç{iJLdns emend<l$ do Se""· 

dp ao p@êta.Jiê Lêi ílã WfuaT« 
no;> 139, de Úi64, (nO 2.173·.A, de 
1964, na eMa dê õrJg~,_. 

Relator: Sr. Walfredo Gurgcl. 

A Comissão apresenta a redação das 
emendas do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara n. 39, de 1964 (n.2.1n·A, 
de 1964, na Casa de Orlgem) que 1ns
titui o saJário .. ~duca.ção. 

Sala das Sessões, em 4 de setem-

~:~~;;,:~~l~!~ bro de 1964. - sebastião Archer, Pre-sidente. _ Walfredo Gu.."yel, Rela.tor 
-Men~zes PtmB8tel. . 

ANExo AO PARECER Nq 9'11 
pE 1964 

da CPE) 
AO .. t. 1'. 
Dê .. so· a. seguinte r-edaçlio ao cl~do 

artigo: 
uArt. l' :m' iosUtu1do o salâdo

educação, devido pelda emprê3!ld. 



vinculadas à previdência.'" SOcial, 
representado pela importância. 
correspOndente aO custo do ensIno 
~rimário dos filhos dos seus em
pregados em idade de es~larJza.
ção obriga tól'm e destina.do a. .su
plementar as despesas públicas 
com a educl!ção". 

EMENDA N9 2 

da CPE) 
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,o S:R. PRESIDENTE: 

(NoguefTa da Gama) - O expe
diente lido vai à publicação. 

Sbbrl~ a. mssa requerImento que 
vai ser lido pe-Io Sr. 19 Secretário. 

E' lido o seguinte 

dustrlal da Naq:1o, quando há. tal p .. drn,nt~ porque, r"üo tem(}3 lido, 
acontecimel,ltQ, ~e ccmemora, &e feG~ nem oUV:dO, reações na altul'a e 
teja. Certa. vez, Lz pu.'te de uma 00- inten~idade capazes de d('~fa~eI !la 
mitive. de Senadores que foi ü São t.riste':! e w.mentáveis impress-ões que 
Paulo para.· in:auguraçâo era emprêsa t~is s cusa<;õcs Vêm criando Doa alma 
"veloz S.A." d",<;tmaaa à montagem e 'no sEntimento do povo brasllel~o. 

e recuperação de ôn:b:'3 da Fábrica. E' :.ndi.Spensâvel pois que 06 se to
Nncional de Motor€.'). AbalaramaEe refi rf'_"ponsáveis desta Nação. pro .. 

a uma gnmde festa na Capi- to eXil to e completo, da ccorréncla ;~l~~i.~~~.~ii~itl~;.s~enadQres da. Repúol:ca }lara QS- movam com urgência o esclarecimen~ 
tal São ptluJo ,fesLa. estG, que COllS- ou não dês.ses dolorosos e infaman
titula mais um marco da grandeza tes episódios, a fim de que· não se 

Ao art. 4a.. do Estado, mais um 'passo na expnn- tome irreparável, o trauma que lá 
Suprima-se o parágrafo 2'i', passn.n- ~ dO &eu parque' industrial. .A3SUn, começ.a a evidenclar-.se na COIlfclén-

do a ser perágrafo único o atual pa- nós também, da Amazõn:n, de~em?s cia daqueles que, de norte ~ sul. 
rágrrfo 19

, com a seguinte redanão: I';;';-T,;:;; encarar COm malOr entusiasmo Hum- acompanham com esperançosa ex .. 

"Parágrafo único. OIS recur.'SOs de ;~~~l~~~!~~~:~~~~~;; gurações como. essa e. que V. Di:a. pcctatlva os pontos da revolução que que trata a letra a) serão aplica.... acaba 'de aludir no seu interessante se in.}taurou nêSte país pa.:a devol-
doS nos EstadoS e no Distrito Pe- discurso, emprestando grande ênf-n- ver-lhe um clima de paz e de t,ran_ 
c:eral, de acOrdo com planos esta- se a tais iniciativas para. que se 5111- qUilidHde. 1. 
belecldos peloo respectivos Conse- ba que a Amazônia, a.ntes abandona~ Submeto-me a um incontido impul .. 
lhos ,Estaduais. ou. onde êstes daf~ Sessões, em 8 de setem- da, 'esquecida, começa a despertar 50 de. minha consciência democrAU .. , 
existirem, peles respectivos 00- bo de 1964, - Jel!er8on de Aguiar - a industrialização e comer- Ca aO uoor a tribuna do Senado _ 
vernos, fixa,ndo, anua.lmente, as José GUÍG1lllI-rd. - 'Waltredo Gurgel ci.Jj.a.çI,,,- porte. ~a. inauguratá<> onde apenas provi.sôrie.ment~ me en. 
~rcent!H"en.s a serem aplicada.s RESIDENTE usei da palavra no contro _ para Elpelar, em nome d"" ~~ "'b • .2....§!t. I': Q f'''ma ofereceu nos w, t- r em custeIo do ensino e em cons- ..... nOf~~S t!'Q.d1çoes CrIS as, para roga. 
truç6e8 e equipamento de salas de (Nogt.eira da Gama) - O requeri- em número de quatro- em nome da. honorabilidade dest~ 
aula6. Em relação mento (lue acaba de Ber lido, de aeOr- quinhentos - fazendo sen- Nação, para ·pedir em nome daqueles 

do com o Regimento Interno, será que ali estava um homem do que n.io querem descer, para so11e1-~) ~o~~:c~os cfu;cutida E! votado ao fim da Ordem AIllaZônas, não recalcado, não oomR tar em nome dos que não suportam 
Educação fixar os planos e a do Dia, plexado, que louvava e enaltecia a a angústia. das grandes dú~idas quer 
tribulç§.o de percentagem & Há o.radores inscr1tos. iniciati'\lla dos homens da. indúStria o eminente e honrado Presidente da 
se retere' êste prrâgrafo. Tem a palavra. o nobre no nOvo marco da. grandeza econo- R.epúbl.ica, mande apuror e, definiU •. 

J"osapha.t Marinho. (pau",) mica. de São Paulo. Mas pedia. ape.- va e urgentemente, esclarecer a oons..,J, 
1I!MENPA Nf l. Não t!Stâ ,presente. nas que olhaossem para a sua Regiáo ciênchi. nacional .!e é verdade o~ 

da ,CPE) Tem a palavra O nobre I :,[~:~~;e~:;!~~~.rumo à A.lDazônlB, n~o que irmãos nossos,. mesmo que 
Lino de' .Mattos. (Patua) I~ ~·.ent1 ... fim de culpados por crimes políticos, estã.Ó A9 art. 6° e seu parágrafo "Onlco. .Também,· não está presente. ,-li 19UhlR OOfrento o zn1serável, covnrde e de-' 

Sup:rima.~se. a palavra. o nobre Senador l'E~;~a~~;~;~~;~ei uslm. suman!) tratamento de que n~ dãQ. IIR,enato ·Silve.. (pausa) contrdoi- noticia os artigos, reiteoodas vêzeA 
.EMEND." ~ 4 Não ~ presente. publicados pelo "COrreio da M3:nhã." ._, 

" da CPE) Tem a palavra o nobro E ac..sim procedo, Sr. Pres:dente; 
t Ma.rtins Junior. não só em razão das minhas cOllvic-Ao artigo 19 e ao ar igo 1)", letra tI 18 

a) Suprima-se as palJavrrs: "indus- tendências de democrata, mas rem-
·ções cristãs e das minhas imu I ve 

triais, comerciais e agríco!as", bém COm o fito de 'não carregar co
migo. quando, dentro de breves dias, 

.EMENDA NO .~ ~I~~~~~~~~~ para o Norte retornar ao ambiente _ graças a 
atividede benéflca.. Deus _ tranC'Üilo da minha provln-

(de Plenário) MAlR-TINS -JUNIOR _ M~j= ela, o pêso dê uma ornlssão que ··,e 
.R.cresc~-nte-se onde convier, o Ee- • .:,a'leco. nobre Senador, as pala ~erj\? imuportáveI. . 

guinte artigo: . • Compreendo que V·I Não desejo Sr. presidente ser um 
I ~~iavri,';- inteiro acórC!0, com :-' daCluel('s "cumpliCes" que MárcIo Mo .. 

lO Art. - Os Conselhos Esta.-- rIOS !: que estou proferindo. l:w reira Alves descreveu em uma de.s 
duais de Educação. ou onde não bancàrlos d.e um acontecimento nor- suas impressionantes. denúnc!as e qUQ 
existirem, os govêrnos dos E5ta

R Fedel·a.ç~lo. do mas do Norte, é um :'C011-. ora. releio em. trechos para que t04°s 
dos,. poderão . d,.elegzr 'o"",,,-~ de ontem que exatamentel:j~~f!:~[g~~~ , t compreendam o porque ,'., angustHl. ... 
mento e a aplicação o contrário, bem poueM yêzes já da Importadora de. d.3, dúvida pira. 'a qua' eu também 
parcial da contribuição de l os meus par~bénst co- imploro em nome daquele que provi .. _ 
trata a letra a) do artigo 4

Q 
des:' Histor,.ar O que foi e o que tem si- mo paraense! como af!1azômda e cp- soriameute represento, o enorme, o 

ta lei, a fundações educacionais do a Importadora de Ferragens S,A .• mO brasilelro. MUlto obrIgado. indispensável favor de um definitivo 
oue. sem fins lucro.t·vo,. com sé- na minha terra, seria enfadonho, mas (Muito bem. Muito bem.) e total esclarecImento. :S:stet' artigo, 
de nos respe·cUvos E,.'itados, te- frisar 'que foi fundada por um vôu lê-lo apenõ,s em parte para sJg-
nham por objet:vo o custeio do dH abnegados, na maioria ~- 9 SR. P!iESIDENTE..: nUícar ao Senado quanto qpe me ~ 
emino primário ou a ccnstrução ó.aqueles que nos desooorl- (NOgueira da Gama) _ Tem a pa- eou a c.onsciêncla a denúncia forrou-
d'e prédios escolares a serem doa- raro e < Que para ali viera.m com lavra o nobre Senador Desirée Gua - lada po:' reIterada.s vêzes, por aqul!-
dos e inoorpol'ado$ 2. rede estadual propósIto de nos ajudar. ~ Importado- rani. (Pausa) le jornal, por a9~êle artic.l;llisto: 
Ou municipal da instrução públ1- ra de F~rfugens S.A., nao tem fron- Não está p.resente. 
ca primária, ou a realização' de teiras, de Estado para. EStado do Tem a. palavra o nobre senadcr "Não é sõmente brandindo o 
obras de oonservaçã-Q e repara.- Brasil, tudo é uma 0018& SÓ, quer 9. Rena.to. Silva.. . ca&,etete nos rins de um pl'êSo 
ção dos mesmos prédios. Matdz em Belém do Parâ, comO ou apagando charutos em sua pe .. 

J ... l-. co le que nOS tornamos torturad?S. O SR-. PRESIDENTE: a. sua tUal nO RJo de ~~v, e - O silêncio. O inconsciente esfor .. , mO da que aca·bo de asslstlr à. _ 
(Nogueira da Gama) - inttuguração. ço de esquecimento, que cada um 

a bem do expediente.. fa.z em tôrno de sua própria co-
Sr. Presidente e modidade, tainbém nos transfor-

No expecliente lido figura 'a Menm- ao lhe tl'aze~r esta ma em carrascos. Comemos, an .. 
gem n9 372 (n9 326 do Senado), de S fiqUl~ bem damos dormimos, vivemos sem' 
do corrente. em que o Sr. Presiden... que teve a presidf·la . protesto enquanto, todo.:; os dias, 
te da República dá conhEcimento ao o Sr. Prefeito de BrasUia., em muits.s parte do .Brasil, sêres: 
conuesso Nacional do ·veto que apôs representantes dos Governos Estadual humanos' são torturados, A pró" 
ao Projeto de Lei nO 1. 137-B, de 1963, e Munieip.al, do Pará. e de Beléll}, al R prJa massa de informações que 
na: Câmara e n 9 110, de 1963, no Se- ta... figuras do comércio e lndustria nos cihege. contribui para a cons ... 
Dfldo, que altera o Art. 189 da Lei n9 do Rio de Janeiro e SãO paul,!: con- trução de particulares tõrres .de 
1. 711, de 28 de outubro ,de 1952 (Els- vindo mencionar, a, presença ao 00- marfim onde buscamos Um abri-
tatuto dos Funcionários Púb}icos Ci- calão ml.ximo de General Motora do go à prova dos sons dolol'ido6 que 
vis da União) no tocfl.nte à. acumula- Brasil S,A., que todos. vieram pres- gemem os espancados. 
eão de C2rgos pelos médicos, nas au- tigiar, Mm suas presenças, um ato Mas (, dever de cada Um é ras

R 

f.arquias. . rotineiro para aqueles que vivem no gar suas defesas inte:iol'es. O 
A fim de' conhecerem dêsse veto es- sul, mas 'de bastante significação }:1- sofrlmento alheIo é de.sagradl'lvel. 

te Pl'esidência designa. a sessão ra Os qt:.e labutam no extremo no!- A tortura ê suje.. O torturadol' , 
junta já convocada para O dIa. 30 de te, dêste grande o porte-ntooo Brasll. r.epugna,nte. Temos de enfrentar 
setembro corrente, às 21. horas e O Sr. \'ivaldo' Lima _ Permite V. a slljeira., O Meo, o desconfôrto 
trinta minutos, sem prejuízo da ma.. para que posoomos. amanhu, 
téria já programada. Ex'a. um aparte? o1hnr a ca.re. d06 amigos e dos fl .. 

Para a. Comissão 1.lista. q'.le o 'deR O SR. MARTINS JUNIOR - lhos e dIzer: eu não fui cúmR 
verá reIa tar designa 06 Srs. Senado- prazer. pliee. 
les., 

. Sigefr€do pache.co PSD 
Antônio JucA - PTB. 

Aarão stelnbruch - MTR. 

O sr.' Vitaldo Lima - N-esoo Mas adiante dIz o articulista: 
8agem do dlscw',so, lI:xa, Não podemos, confiar intelra~ 
a reaUz2,ção como mente a. defes ,daa vitimas" \ln).. 
Sul·do F'afs. hipotétIco, em~ provável, mo ... Paulo, Que detém o de 
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menta de raciocinio dos 
do mOvimento de 19 de 
Outras medidas têm de 6er to
madas, e com urgência. Contam
me que, em Recife, cid.ade de 
onde nos chegam, aOS borbotães, 
notícias de atrocidades, como se 
a Oapital pernambucana ffu;se a 
Buêtlpeste ocupada. pelos sovié .. 
tl.COS em 1956, há um. método de 
inquis:ção considerado multo en
genhoso pelos coronéis Iouais: 
colocam o prêso dentro de uma 
câmara frigoriflca dUflante trêS 
minutos. A trinta graus abaixo 
de zero e a secura do ar produ
zem, no mínimo, uma. pneumo
nia. Aqui no Rto, há quem pre
fira processos higiênicos para 
obter confissões e delações . 
jogam sabão em pó nos olhos 
preso..o;. 

.Diz, ainda, Márcio Moreira Alves: 
"Sugeri, ontem. e. criação de 

de investigações, 
Executivo e com 
para. apurar 

Sr. Presidente. êGte pronunciamen
to é mais um desabafo dp que uma. 
advertência: porque- creio na ho'nra.
dez e no patriotismo do Sr. Pre-sl
dente da República! E porque assim 
crelo é que, como cidadão brasileiro 

como representante de um Estado 
qu~ vive tronquilo e esperançoso o 
momento histórico que atravessamos, 
espeTO, desejo e anseio com tôdas as 
fôrças da miÍlha crença. e do meu 
civismo, ver esclarecidos e afastadas 
de uma. vez por t.odas, as dúvidas e 
Os temores que nos assaltam a.o ou
virmos compungidos, mesmo 
nas espaçadamente, 
de dôr e de revolta 
te O panorama que 
de esperanças nesse 
tante da história da 
cia. 

causadas na alma. dos que 'd:à!'iamen
to lêem os jornais podem, amanhã 
comprometer o Movimento feito nó 
BOO6il para. griar. como já afirmei, 
dias de tranqüilidade, dias de paz, 
dias de compreensáo cristã, dias de 
verdadeira emocracla, (Muito bem! 
Muito bem! Palmas. O ()(fador é cum
primentado) . 

O SR. PRESIDENTE:' 

. (Nogueira da Gama) - Tem a pa
lavra o nobre Senador Vivaldo Lima, 
- O SR. VIVALDO LIMA: 

- l!L.b:e:. 
:tléd:co, 

p.>àe 

Assim, Sr. Presidente, e'<;pero que o 
eminente Senadm' Daniel Krieger, li-I~~~~~t~~~~~~~~~r;]~: der do Govêrno nesta Casa, homem I 
de bem e patriota de comprovada 
sinceridade, há de levar ao sr. Pre
slderite da República,· este apêlo,. pa
ra que se evIte que 08 jornais de 
nosso Pais continuem esta.rop~ndo 
essas denúncias, sem 'que haje. o de-

t andanças 
vido esclaredmen o. do Congresso, ora, aqui, especialmente 

6e tomar uma O Sr. Daniel Krleger - ora na sua. própria Casa Legislativ.<\, 
que seja, desde Exa. um aparte? acreditava. em que as su~s resistên-
ra impeà:r as O SR. RENATO SILVA _ Com 1.;Cl~·a~",~~!~&~os~e~m~tão poderosas quanto à. to não se fizer e soleI' inteligência. Ao 
te sentido ,estaremos todos tor- prazer. no recinto da Câmara, na 
pes, seremos todos cúmplices." O Sr, Daniel Krieger - Quero di- semana de agõsto findo, seno. 

zer a. V. Exa, que não cre10 na "era- que depositava. bastante confiain .. 
Não SUbSC1'GV(), Sr. Prl!sid~nte, as cidade dessas acusações. V. Exa., ça nas suas energias de homem, que 

denúncias formais, estampadas nos mesmo está fazendo algumas ressal- iniciava a caminhada pare. fi. \-elhice, 
jOl'IIlais, porque, como já a.firmei, re- vas que o seu critério impOe; mas um vez que, dentro em pouco, com
luto em acreditar que no BI:a.sil ocor- pode ter V. Exa. a certe~a d~ qU€ pletarla 54 anos de idade, tão só-

.
ram tais fatos. Subscrevo, no €utan" levarei o assunto 0.0 conhecunento do mente. . 
to, eOlI\ tóda a. minha emoção, o pe- Sr. Presidente da República .e S. Ex&. DesconhecIa. - confesso lealmel'lte 
ôido de uma minuciQ.Sa. llyestigação não tolerará. que se pratiquem DO a. intensidade da devastação, que era 
11. respeito de um amplo esclarecimen- Pais arbitrariedades dêsse quilate. Os maia de seus órgãos nobres que do 
to a'O povo bra6Ueiro, já que as de- fatos serão a.purados e, se forem seu robusto arcaubouço físico, 
81únclas t'stão estampadas nas colu- comprovad<l6 arbitrários, V. Exa, po- Desarte, a ilusão, Q-ue alimenoova, 
8laB de um dos mais lidos jornais de de ter certeza de que o· Govêrno da- de vê-lo a.inda. beneficiado do mila-
todo 'O Pais, rã O remédio condizente. g1'8 de um. gênio, que nos labodtórios 

Não é possível,· nem acredito que do Mundo, anunciasse, a qualquer ho-
se permita l\o capitalização do ódio, O RENATO SILVA - re, Q. derrota do devorador de Sêl'es, 
por menor que ela seja, qua.ndo dize- AO aparte de V. EXa.. desapiedado e sem medida, 
mos e afirmemos estar buscando nada. desejO, eminente '! nobre 
construir a tranqullidade. Senador Druniel Krieger, senao, se Eu mesmo, SI', Presidente, já o ti-

Não nos é licito arrl.scar o arma'l;e- alaste essa dúvida. que já. ~tá, palrflll- Ilha. na mira de um método, c;.ue le 
rnamento de chagas e ferld~s que nãO do na. consciência. d<l6 brSSllelTos, por ensaia com presunção redentora, apll
mais cicatrizarão, n1.l1lU\ hora. em não haver um esclarecimento com- cado e. tempo. na ... concepção de bf'U 
'que queremos projetar um fllturo sem e definitivO das denúncias que, idealizador. 
feNoltas e sem mágoas. I iiiià;'[..n,e;!!e,. os jornais estão estam- Em toda. e. parte - é humano -
~ Não será perdoado, transferirmos disse creio na honra- na. doença. indomá.vel não se impede o 
para nossos filhos, ou para e.s gera- do eminente Pre" recurso a tode.s a.s armas da f>iência 
j(õe.s que virão, a responsat-.ilidade de ou até das milagrosas misturas que 
enfrentar, a.cumulad<l5 e cada. vez se formulam com tão humanitários 
tnals profundos, sentimentos de vin- propósitos. 
cUta. e de desforra politica. C?ID San Thiago Dantas, o bom amigo e 
f Nem é aconselhável p-ermitir que companheiro, contudo, não teve fõr-

t
" cri. em - neste pata essencialmen- çae para espera.r, capit~lando peran ... 
& sentimentalista. e emotivo - te o mal insidioso que lhe minava o 
.. tantas vêzes Qconteceu - . COrpb, -quando tamanhD.s provas dp.u 
o persente para. voltarem como seu v~gor nos prélios da inteUgên-

terferidorea do nos! futur. 

E não podemos, e ne];~~~~~ j 
prejudicar de uma forma I '~~:::'~~~:~:~;;; a popularização de um 
que eclodiu para. trazer-nos dias 
tranqüilos, dias sem ódio entre ir
mãos, dias de eSperança. e dez paz 80-
018-1. 

Que se mantenha. o subsersivo e O 
oorrupt.o afastado da. vida. publica pa
ta não contagiar ~ ~ns! 
'Que desterrem os que tramaram 
contra Q ordem constituida e contra 
8S instituições demQCràticas. 

Que se contraponha, moomo que in .. 
Justamente. numa hora excepcional, 
b poder da fôrça ks con'quistas do di
reito retirando-pe aos Julgados com
!prometidos as indispensáveis possibi
lidades do recurso da defesa. 

Mas, que se respeite a condição hu
tnana. dos derrotados ou dos suspei
tosl 
: !Mas que não se avi)te Os 
morais que inspiraram o m'lVi,nent,>!cristíÍ'>s 
ravoluclonário. 

Agora, nada ma:l3 subsiste da fig1l1'.a, 
gige.nte do pensamento e da cultura., 
senão a saudade e a inconformaçã<>. 

Já repOusam no Jazigo Os restos 
mortais da criatura. que foi excepcio
nal em sua geração, com prese!1Ça e 
obra que lhe deixam do aureolado no
me recordaçA.o perene e ,reverências 
constantes. 

Entre os que dêles se despediram 
no Campo santo da GUt,lnabara, não 
sei porque, instintivamente, me mo. 

~,e~~~';,:;~~~IClino pela pAgina oratória do Ministro Roberto Campos, talvez por evo.. 
car a figura exponencial do saudoso 
companheiro, na síntese feliz e pro-
fundamente comovente, em perlU 

-;:;\~ t~,~~tio I "trnnsfigurado num hJ1.10 de grande 
111 J:leleza poética", que, adiante. se 

apreCia.: 

da. Jiência e da sinuosidade' ãa3 
art.es" .. 

"Alguns o julgavam frio e indife-
rente à cond ção humaI}a. Cruel 

engano, S6 se trateI' dessa "indtfl'" 
l'G!'>::'-a. apaixonada", de que fah Q 

pactre Teilhard de Chardin, A in
diferença. daqueles que sabe:n q:le 11. 
condição hul1lO.ru pode ser melho
rada muito mais lYclo conhec!!llen
to do que pela pied:;:de vazia". 

"O que havia de fulgura:nte em 
tua. mente, San Tiago, ficou como 
heh'alça para os teus alunos, O 
'que houve d·2 ousrdo e imaginativo 
na tua polft.ic(l. externa ínfluenc.a
ra, 60b tons cambiantes e roupa
gem diVErsa, varias gerações cio 
Itamarati. O que houve de sério e 

viril na ttL'l po)itica financeira" mio. 
raQ" .}samente formulada, em ciius 
escuros e ingratos, é hoje lição e 
inspir:;:ç~\O para quantos se devotam 
apaixonadamente a oonbater a 
hidl'a oà infração e o pOlvo dQ. 
nobreza e do subdesenvolvimen
to", 

fi./'! Nrção não teve, no cO!nan'.l~ 
de suas finanças, em muitos sóis o 
luas, alguém qQe tão bem aliasse li 
criatiVidade com a firmeza, a 0apa
cidade desmedida de argumentar 
e persuadir com a coragem de 
aceitar a incompreew.ão. Diziam
te um polít:co ambiciOso e QCei .. 
taste, sem pestanejar, a mais ás ... 
pera e antipolítioo. das tarefas, 11 
de ajustar severamente ·as 'aspira
ções, da clientela politi~ ao leito 
procustitiano das receitas subde
senvolvidas" , 

'ISe me pedissem para sintei.izar 
o impacto de San Thiago, o juris
ta, O estadi5ta .. o sábio sóbre nossa. 
geração e sôbre o mundo, nada po ... 
deria. eu encontrar melhor que o 
verso de Voltaire sôbre Leibnitz: 
"11 fut dons l'univers connu par 
des ouvrages et même dans sen 
pays i1 se fit respecter, U instruit; 
las rois, il éCleira les sages, plUS 
sage qu' eux, il sut duter" - "nO 
universo suas obras- pairam em 
vários lábios, e mesmo· em seu 
pais êle se íêz l'espeitar, êle i.ns
tl'Uiu OS reis, êle iluminor O"s Eá .. 
bios e mais sabio que êles êle 
soube quv:da,l'-se". ' 

"'O que havia de Imper!e-lLo e 
egoísta. em ti, como há em todOll 
nós pul"ificou-o o longo sofrimen
to, a áspera luta contra as Parcas 

trilhando as caminhos de Job á 
humilheção da dor, a cutelada' do 
desengc.no, a suprema tortura dM 

que se queimaram na combustão 
. do esfôrço, sem vislumbrar a coroa 
da recompensa, e sem ouVir, na 
curva da estrada, o alarido da vitó
ria" • 

"~escaru:;n San Thiago, na. terra. 
que tanto amaste, na. paisagem. 
que sem ti ficará mais pobre DU
ma neção que tanto necess!tava.. 
nesta encruzilhada, da tua imagi
nação criadora. pa.rt;es deixando 
amigos qu~ sem ti ficarão mais in
seguros e ma.is tristes". 

"'11m dia me aconselhaste a en
trar na· vida política., porque che
gara. pa.ro. a nOOBa geroção o mo
mento em que a busca do poder 
deixara de ser tuna. escolha par&. 

ser um dever, E~ que partido, per .. 
guntei? Entre irônico e triste, tu 
me respondeste: ."Escolhe o parti .. 
do, segundo o teu verdedeiro per .. 
fU". Mas O necessáriD mesmo 6 
crIarmos um nôvo partido. "O par
tido de Abel, dos tjU<l habitam .. 
terra da Salvação". 

"Descansl)". meu querido S fi n 
Thila"o. Fôi1e aceito no partido de 
Abe~ e habitarã.. nQ!! di.., eter
nOlS, à sombra de Deus, o Grande 
Tema, Único Tema. da. Salvação". 

Na verdade, Sr, Presidente, um 
!n&A.nia e pela covardia de uns pou-I Mas que não se comprometa pela !~~~:~~~:'~~~~Ê~~i 1fOtJ: a pl'ocl2ma.da bravura & a cora- I Dlodimd.o rtm ol.lca do multos . 

"A pa.1sagem brasUeira empobre
ceu com o deSaparecimento de 
san Thia.go. Nós ~ue como éle 

convivemos 8 que o runávamos, 
mesmo quando dêle discordando, 
sabemos que se foi talvez o melhor 
cérebro sem super!lc\alid~ de, lu-
min060 em ecHtJses, a.cadêmlco e 
OO1ltudo op~~acional, ~paz do riso: 

hOmem da. est.atura moral e intelec
tual de BaD Thia.go Dantas não po
deria iJferecer outra alternativa. a. 
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OU~~'em em que _ reconhecesse lenI- centt:s demandas' do. tlu1:.l1ento de pa- Lei. jã. há muit-o llão pertq1ce Nacj(lual fn.zer mIer suo. auto.Lidade 
me11t.e os méritos as a.ptiàõf'4 não. cielte~;, Jan~Qndo m~o de todos os àquela. I:n.sUtuiç~o. Acrescente-se em s-z lflzençio- clUnprir a. Lt>...i número 

· vu!gares. a recUl"'Sos eabiveis na procura de uma. &qui o l\l..to de nã.Q existIr antro. 1.250. de 195Q. 
adeql1l1du; ef.iciência que 8~ria i~eaJ. . loeal para. ampliação do .H. S. Selll1o.r Presidtillte. 
~~a, s~X;~go ~Pfe~: &-•. presidente, o. que estou à retl'a~ pela posição que ocuM. na' :irea . t.ambém 

Cu"l?"'Então, se eJihl notAvelmente definido n~s €m que se acha localizado, ten"do "~Jf:[r~S~~~~~i~1gi ~aI",w,s seu nóvo. piretor, Doutol' iP"pr tun ladq uma. praça; à wa 
ae coodunum, ~ - fre;;ute, a via púhlica, por detl'ás 
-tos resta "o ":~~llcl~,u~:~~. retratando os problemas uma linha _ fé:i'r~ a, - tinalmi!ute. 
habitam, (] nosocômio; pelo OUt.ra lado~ O prédio ao ll3C: 

P~1ra o . " -'IJt:: mister ampliar Ô H.S,E. e Entretanto. Q atual -Presidente do 
""O Globo", Carlos Swann, fazê MIo CC1D1 o rnáxlmo de urgencía, IPASE, Dr. Marcos Botelho e a 

"Tende lev!'t:tltado tal1ta polêml- objetivando uma assu,têncla racional, CorníS§ão do IPM, -ora. l11stalada 
ca, eJ],l sua atuaçã,o.poHtica _ 50- dentro dos prlnc!pios e~1gidos pela no IPASE: e .!:lS:!!l. é:itão conosco 
bretudo nOs li.ltimos_ ános _, O técnic:a hQspitalll..r' moderne.. Senão ~?1penhado.s em, de' uma vez PQf 
Professor Se.n -Thia~o D-a.ntas c6n- conseg'lirmos e. ampliação do nosso todas, resolver um -problemt;t qtle I-o'"""ou"<o o~,e'~'~~;.;fwLv~:~ 
seguIu, depoi:s de morto e em tõr- Hospital. ~o rnbJ.s curto espaço de se vem arrastando há 14 c 
no de seu- ataúde, aquiro que não tempo possível, 0- mesmo atinglrá·o anos, desafiando tudo e "a 
obteve em vida: -a uníão nacJ.:maI. caos •. 1al a pIe tora- e~ que vive :po 4esafir;mdo'l, 
F'j.guras àu.s mais expressivas -das morner..to"'. .. ~ ê.<;'se pl'Ôblema,' Sr -' p-r,,;id,en!;e, 
varias cCrrente.s de - pensillUento,' - .- -
Qlgurnas a êle ligadl!.\'S por uma. Eo- E ma.is ftdümte çsclarece: l'O_Hosi>l~ agora. çomo .se ~'iu, 
}ldaricdade incondiéional, outras tal dos S;rvidofe,s do Estedo é um princ~pal causa das 
dêle divel'~entes em' nlais~ de' um Hospital~Geral. e. como tal, criado das vêzes -injustas. 

-episódio, se reuniJ.'am Da: rASa. da para ir..ter.nação a curto prazo. Entre- vem '~Qfre~ldo aquele 
Rua·Dona Mariana e no Cemitério tanto,_ por não possuir o IPASE em hos,pitalar. Sôbre ,ela6, 
de São João Bati-sta., para reveren- sua rêde .hoopitçdlll'. lociÍlidades J)U.ru. Direção do, H.S,E, através a 
Cliar~!he a memória, todos l'e<,orlh".:llnternação dos casos crônico.s, v-ê-se O conclEa. dI;! seu dinâmico' 
cendo que,. e!ll SU& passoa H.S.E. obrigado a deixar em fluas "45 ~rítjcas ao R,S.F;. ~éfei"6m~se. g~ 
pe;l"dera um "'t)S homens enfernaria.s e ql).artos, dÓent.es -que sua' Imensa ,maiOrIa, à dificuldnde d.e 
llg.entes e cultos wccisa-,.am ,tão sõmente- de _ tW\' PfI'- internação e 'atendiDient(l' rápido 'nos 

da: Gcuna) Tem a 
o nobre Senador Bezerra 

. rermo.'! do a..'""t. l(i~. § .29 ,-·dC 
Rognilento Interno, 

trafegado pela ' vUbão cl:i~mtldb de crônieoa para. anlbu~arórjos . .Isso, 'sem dúYida.- vetll 

Era. a _hota' de asststi-l.os "convenientemente, tacili- proVaI'- que o HSE esttt sat.urado pelo 1~~1i:f;~~i~~:~~~~ de dUicôrdia. tando em n~uito a angústia em que número elevado de beneficiários que 
homenagear vivemo:,. t!:aduzida pela falta. de leiws dêle se serve e' vem coúflrmar à (\lta 
filn, pensara e. pelo _elevado nUmero de' servidQre~· oopa-cidaoe técni:::a do seu· c'orpo cHríl-_ 
prgblemas', e ·dera. e,-Os nos.<;os qoo.. que temos a. oPl'lgeçã-o- de a.tendet... co e ;tdrn.jnjstr~tivo. Fôsseni êles rte 
dros politlcos.- talltn.s vêzei minús- Frisa logo' a. segui.r': .. As.'iim, a. criaçâo bal:~o p-:tçirão e. cerum:pnte. sobrariam 

cnlos_ uma. d1inen.são- que .sÓ a- inte- de um pR-YilliàO para. 'd{>€:nt.~· ctÔ!!JC~§ 'vagas para lnteniação '- e -con.sI.lJtã.lll~~~i~ill~iii~i' lJllência e a- cultl!-ra pºde~ p.!"odu.. vir~ contribuir! também, grandemen- Se _ g1·an<fe prÇ>çllm do HSE cOl1atHui 
Zlr e que, agora, com o seu desap'l,.- te, parn a bçl.Íxe. do-~usto do leito-dia; \lll1 orgulho Pal1!. os que nêla tra,,: 
recimento,-melhor s~ consta-tará", poiS DlI~snlO q~e du-pl1Quemos as des· balIlam. O que muitos" beneficiários 

Re-~lmente. cem no' próprio ParU- pesas no aprimoramcnto 'da ~tst.ên· às vêz.e~ desejam' é j:~lt~l!T,~.?i.~j~1 
dQ, _a que pertencia e iluminava com c~a a Mses, doentes, 'elas MQ, atiDgimo Quartos, CUjos nri~n~ros 

ea luzes de 6ua. oratória"e de '.sua SR- a. 30% do" c~t() fia, um leito-dla no 111\0 m~j5 at-ep.d~!1do à :;;:IJii~il~l~ii~~~I~~' bedoria.~ soube, ser compreendido Hospital-Gera,l. Além do mai.s, o cmnpr~~l}d~m êlflS 
devldame-ftte a.preciado. Se fQi ccim- doente acometido da uma afecção mSl'l!Ui Q tratamento ee ~~~~~~.cta 

· batido ·em, SUQB hootes, em _C9mpensa,.. crÔl1ica 'direito a. §ex as,sistldo- com tão bo:ps quanto- 'em g 
ção. contu!io, l"ecebeu e sentiu .s!nce~ ntla ba~es qo.;; Direito.s ' !~~~'%::'~,~:~:~: - rani.ente 08 aplau.so.s. -(\e rhuit..o.s .do Homem. Nlfovados . -Mas o fato 'reside, _ , 
porque não dizê-lo m~!Uo da ' da,a ~-Nacõe5 te na 'reajidad'e que, a 

mwode plaioria" vist.o como a- $l!a-pa- . dês.se F3-vilhão ,ta. de.- muito a OOIPa<,ldi,d". I'!~~~~~~~~~~~~~;E la.vra e a. sua. exi*!riência davam le!.. rígido critério amarga realidade de 
,te tom e- pei·sonaJi.g:.a.de à fiâmllla C!Õ e·_ econômico. a p.ão d-ev~ría exLstircde 
tre.balhiSmo, 2iob a qual abrigavA n. de leitos destinado.:! QUELnto -ma~ 110 órgiío 

, lUa !lut.êntica nw~l política. relaoiQnadpa éom R~ o serviço hQSp.italariir~.i't~~·~:'";~:"i 
Não é hora de recordar -=- compre. ., a. curto prazo, ete aeó~Q9. cumprim~rit-O dai a anos paS#a4,0.;: 

ende~.5e - os pontos, de discórd:6.. as normas que devem reger- todo dêllcia Social to<'."-"'~J:_,~'" Magalhães. ij'. 
Agora, -~pCrém. uma.. up.iça 'coi:,a e qua-LJuer HO§.pital':Geral, ~Q (lfU30 dores pábliCOli figllra. 

· eerta, ,_co~o oCorrerp .. a um presentf~, o própriQ ~.S.E. :por oon~ O a.siUptô já. . da. 
Clement1no de Sano Thl~go Dan1as, segnlntp. o perte~to entrosament~ uD.prensa. As:.'iÍln ~ue "ColTeio Baibosa~-

-."!'m-Orte- abre a porta da fama e· te- fqtre ~te Hospital e o Departamento. da. Mtmhã".c qlyq~ga·~to matut,!no. ç1R: B(mto.;-~ 
oha o da inveja". d~-Assü,têllcia de lPA8E,' talvez -venha -capital Guanabj:\riDo.: publica.. ,em Henrique 
_ Era o que tinha a dizer. -(Afuito a ser a. solução para êsse grave pro- -exemplar recente; artigo vMado ~;;·.I-~~;~!~~.~ ellfê:rmo e _0-
bem/ Muif-o bem). pelma" 00 mundo dos _ prftlJleID:~ que 'térmos que' me RCr!lllto, ,11 .seguii" .se\\ óe~ejo, ~ÓnlO 

O SR., PRESIHEN'l'E: é. &' r.s.sistência, hospit.aJar 'na-Clonal". oonhec!mênto~ ao Plenâ.rio! - Direção çio "Jornal dop: 
(Nógueira da Gcuna) Tem e. O ,prc.blema

t 
é '1.00 !M-is aP

ê
"'l-mj Cl1tes. ':0 Diretor do Hospital , foi- e_nt.i·eg~e à e-a.sa (i'e São 

palavoo- o.nobre-SI;'. Senadür Sebas-tião pxincipalmi~n e. Jf"~~ ~~u_ es, que. Servidores -do E.ste.do, Sr •• ltllo e o Abade daquela m.stituIQao 
Al h . cqmo eu, forapt fi lllgU1QOS con:t um Arauino, di-~e ontem que' a- pg:;.se a. a, ~a.rco.s Barbosa, 

· !"C er. arendirr..ento, CXep1pla-r. quando. recen- imediata da.. área ocupada' pelO Deve-se, assim,' entre OS' grandes 
, temente, l'ccorr-i aos perfeitos _.serviços InsUtuto'Bàu;ile!ro do Café,- anexa .er"lç{)"- preSt .•. "'05. pel ..... ilul.i~re '." lor_to, o SR. SEBASTIA.O IRCHER" éd' h 't 1 11 olocados" dt, ,- "V " . m 100- O.spl a ar 8, c 1:10 _ '!' àquele, prédio.- pod~rá-_-.Çesolver -os a. c~iaÇão dessa. tribuna, dê...~e jornal· 

posiçfo imediat-~.· . problemas --que' aquele. entidade 'permanente '0 diál"io de prQPâg~nda. 
A-tent~ a C-asa para que lJIll -.pla.qp hospitalar ~etifrellta.- Hã. H da doutrula ~tóliea. daqu~le ,sistep1a-

de. expansllo .situaciona.do DO ,perúue- o lBO- recêbeu. ordens _que e necessário ado.~~H·-se pEiNI. que 
tro' urbano do Rio' de_ Ja~,elro, em o prédio, tendo sido a l~l"eju.' se -_coloque à - altura dOs 
principil) parecerá. insolúvel. Nã() é, deposito"çla verba de nos.sos aias. na divulgaçí10 elos _s~u~ 
entretanto. o que~ no caso. se dil, e. ção pelo Govêrno. grandes segi'edo8. da 5U~ grande fqrl,ifl., 
para taüto, valho-me, aJnda, de decla- nã.o foi retirada, ua suu. dott!:rina. - ~ ~ 
raçõ~ do empreendedor Dr. EUa :- oS dea.VQ,-lorizaçõe& ~ Na 'vida religiosa. infeli7.mente, em 
Anluino. quando diz: Revelou o st. vários setores, há essa falha,- e~~ 

~~Q~~~{~~j - 1950, 6, Lei n'1 1.' do imprecisão de não se colocar a .Igrej~_ 
~ "l~re(liSamen~~· h4 14 ap.o.s. o Na-cional d~'5apropriou à. ,I;tltura. d'as - exigência:s, dos ncnsos 

IBO:' (antigo DNC) , recebeu orden5 vizinha 8.0 H,S.E~· 'e dias e diretamente, num ll1undo tão, 

COM tan te , 
ment.a de 
eonstituir de Ulligrs.ção 
das populações _ ,flutURl}tes bra.slle1ra. 
ceja. de l"efugiad~, seja de ha.b~tantes 
do interior que 1Jê-~ tentfi.r a_ vld'a na 
"clda.de gral!de". ' 

O Hospitaf 'dos SClt~'idores' do Es
tado, acompanhando ~ expfi.n~ão _ da 

-máqUIna admilliRt-re.tíva C6tatiaI. -vem, 
· de há. muito. -constantemente d11~t{\-n

d.() sua co:oncidade de -atendimento. 
· prógramas -el1,.b{)rados pela qlnâmiÇ6 

diretoria. -que o e~ '"'\'tentam..,. tem 
pm::mtado Eol'ttl!hjDdC t,; -~mpn= cr~" 

expressas -do presl~i'~nte da Repú- CrS- 30.900.-083,00 como áviclo de çgnhcqJ.l11entos, de explica .. 
blicu. de. época para que ce4,e.sse ç~o, Que n1\<> foi 'aceita cóeS • faminto dD compeps~ções na. 
o seu pl'édl0 ao H:S.E., em vlttu~ ,nisbraçfip. ào b'1U\- 'luta. palas ~qéias. 1tsse,progrMut\>, 
de daquele ter sido, decsapro:pria.do tãncil\ fiCOll j1.tegdf!u. plenamente, ~ sol1citnç~es 
em 1950' pele. Lei n9 1.250 do tal não pôde lnteJectua1s de nossa epQoo. A..'3s1P1, 
Congresso Na.cionat ~. _1954. era ,dênc!as. l1á deve~5e a. -Mol1Senhor -Henrique Ma-
depl)sitada. no MinistérIO da. Fa- cont:nua em galhães ê.sse tribalho pioneiro: E.' se 
zentl.a, Q importàneie. de .,...... prejudicando O HSE. a Rádio ,Jornal (iQ Bra.sil é Ull1~. ias?i .. 
Or$ 30.900.083,()O, _a titulo. de I 'd bl. o 
1ridEnizllçã-o. Decorridos todos reso-VI 0'0 pro - em , tuição de alto. nivel, 9 . .seu -programa 
&s.es anos t, ti. despeIto dos estar- f60mete tnst6!ar tod06 os l'eligioso contrIbui decll.il~amente para. 

ços·' de váriM oo.tp.inistraçôes do ()l~~O:~l ~~ e~~do precário. num esoo.o sC~~,addl~~UJcia' Repúbl~cB.· con.signa~ .. 
, lPASE. e até mesmo de_ - ordens d' 100 ai d U' "'- ! emanadas de quatro Preslden~es total ~ '80 ~ s as a cons .... do. n05 seus trabalhOS. esta :m!,-n~ ~.,- , 
da liepúblioo; o Instituto Brasllel.. tas e exames'.'. tação_ de pesar pelo desapareClIl1e~oi~ , 
irO' do Café ainda não- entregou 9 Como se vê, o ca.so já se tornou .dó de" Monsenhor -nenriq!1e Ma.gell:}aea, 
prédio ~1Je"o aQ ~;S.B'J~ quo. I~or domínio pi!blico e- Cilb~ ao Oongres~ ~ta -pr~U\ndo h9me~em de jt~tiÇl'_ 
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e de agTadeeinientó a Um grande bra.
sileiro. (Muito bem). 

O SR, PRESIDENTE: 

(Nogueira da Gama) "J.'em a 
pale.Yl'B' o nobre Senador Desiré 

- Guarany. para 08 fins do Arti. 
" 29, do Regimento Interno. 

O SR. DESIttl': OUARANY: 

publicado s.exta-feira, e 'que causou traçft.o do Sr. Artb.ur Re.Ls, duranfe 
feohamento dos jo;r.nailJ, ·vinha, na sua !feStão na SPVEA, nOG allQS de 

pégina, eobertura completa da. '1-958 o 1954. 
de S. Exa. ao sul do País. DIzia. eu, Sr. PresIdente, que-o pelo 

alegado para. o fechamento menos ne.ste fato S. Exa. o Goverw 
de d~vulgB.çã-o de atos subversl- nadoI'" do Amazonas !1áo tem razão, 

_ segundo a opinião do Gover- quando invoca o apolO ~o Preslden
_ 'Dela pUblieação de. um ofi- 'te da República.. se assun fósse, a 

Tr-ibunal de Contas do ano esta. altura, o "Correlo da Manhã" 
pnsaado, em Que est.ão re!~clonadoB estaria. fechado, ocupado, e tôdas as 
os devedores enl conta corrente 1as pessoas da. redação, no Rio. de Ja
importâncias l€cebidas, como respon- neiro, prêsas. O fato de assim nãa 
sávets por dinheiros públicos lltt ter oc~rrtdo, por 51 só, demonstra que 
SPEVEA, durante OS anos: de 1953-54, o Governndor do AlllRzona- não tel11 
prestações de contas fazia ,lá dez razão quah~.D invoca. talvez de for w 

enOS nito tinham . completadas. ma. exag~rttdA - n§,o quero dizer de 
Era um de de esclare.. forma aleiv~a mas de forma eX,a· 

de Contas, 1'e... gerada - que conta com o apo:o lD
três aux!- transigente e firme do Presidente ria 

oou () 1'l'ibunal - pelo menos, até.CII 
momento em que saún06 do Amazo_ 
nn.s - fica-se na dúvida quanto à 
imediata. efet.ivação do reluéd:o JU .. 
ridioo. 

O Sr. Dantel Krieg~'V _ E.s.sa. afir _ 
mação de' V. EXa. não recomenda o 
Tribunal do Amazonas, porque o Ju1a 
que deixa de cumprir o dever por 
temor, não é digno de ser .{uits. 

""';'i"c.:I'.'~:'= do e que deu orf .. República, mesmo porque o Presiden. 
a. essa. monstruosa. violêncla, que te Cnstello Branco, no di~urso de 

na sua. justificativa. dada '. como Salvador, fêz questão de ressaltar que 

O SR. DESIRl!: GUARANY - Mas 
a questão, prezado SenadOr, é que aa 
garantias constitucionais de vltallc!e_ 
d&de do próprio Juiz, estão suspen_ 
sas até 9 de outubro. Acredito ató 
que, fM_e à suspensão dêsses dIrei_ 
tos, a, Justiça brasIleira, quer pelQ9 
órgãOS federais, quer pelos es~a.duajs. 
tem dado demonstração de bravura 
que e.xcede qualquer expectativa. 

11;;~~~~~~ ptn- cObro b. subversão respeitava e re<lebla tôdas as crIti .. 
I j de imprensa na ci .. eas da imprensa, considel'nndo-as 

_$~~~~~~~!~~~~~~ liiaiiiãru,: s. Exa., tOda vez verdadeira ativldRde deruocrfltica na n.to, especialmente apreclaeão leal dos a.tos pÚiJ'1COS. na-

,~~:I~~~~*~~Jln~v~loc~~a';;R autori- qtúlo que os detentores dO Poder têm 

~~t~~:II~fr:. que age de executar; são levados a executar 

!Exa. 
do Amazonas pri,ti'lIÍndo·m,.i'
de vlolência. 
. No dia seguinte, sexta-feh'A, àS 9,30 
horas da manhll, Q, redação dos jor .. 
mia "O Trabalhista',' e fiA Gateta", 
ora invadida. pelos elementos da Po
licia. Civ11, a mando expresso de S. 
Exa. que lá prendera'\'l • indistinta.. la~sDJ\lw, 

Repú- ou devem ext'cutar. 

R',VO:liiç~õ: Millta.- Esta, Sr. Presidente, a comunlcâçã,o 
Exa.. é 're~ar~ que, Com profundo pe",ar, trazemOS a 
mtlftares daqueles eata. Casa, complementando·a, aInda, 

que executa., funto com o seguinte informe: foi provI .. 
conh~ldo como um re- denciado, pOr intermédio de a,dVOga.

mente e macIça,mente. roaas as pe,s.. 
OOas que se encontravam dentro do 

'O<1lflclO, mesmo aquêI .. que aU se en_, ;[~~~)~:~;.r:,~; centtavam apenas para delxa.r a.llú-n .. 
cios para. visitar conIlecldos ou levar 
um' l'OOldO, e rorrun CIOndUZld08 A 

Chefatura de Policia; 

" O Dlret.,r do lornal, por aon.so, n§o 
8'8 ení:ontrava. D.!. reda.ção do mesmo. 
!Entretanto, -o Seoretárlo foi, depoJs dA, .... , ..• __ 

O Sr. Daniel Krieger - ti: o que 
e.<;pero também do Trlbllila..! de Jus
tiça do Amazonas. 

O SR. DESIRll: GUARANY _ Ji 
deu demonstraçõel dessa br.avura. por 
ocas!áo da prisão do ex·Governad_or 
Plit1!o Ramos Coe1ho. 

O Sr. Daniel Kr,eger - Então V. 
F..xa. não tem razão e-m temer qUQ 
liáú decida. em face de uma possfvel 
aUtude do Governador do A..'1\t\mnas.. 

O SR. DESI1l.t OUARANY _ Não 
tenho temor de que o.s. juizes não de .. 
cidam em .sun rim!Ol'la. O fate rea.J. 
é que o Presidente do Tribunal de 
Ju.'5Liça que me transmitiu pessoal ... 
mente suas razões e a quem eu pro .. 
cureI, está temeroS6 ~ haver violOn .. 
cla.~ pOr parte do Govêrno, em vir
tudt' de 2.meaça.s concretas que re .. 
cebeu. Jtsse, o fato real. :tille é Juiz, 
m.a6 é honra.do, nobre- Se-nador. 

O 81. Da·niel Krieger _ Permita.
me nova int.ervenção, ma.s nA-o posso 
concordar em que alguém -deixe de 
cumprir seu dever Por temor. Se nllo 
cumpre' seu dever por temor, princi
palmente se é um juiz, é porque nãD 
está l\.. altura da missão que n socie
dade lhe. confiou. 

" triagem efetuada] {) lllilco que ficou 
detido o reéolh1U() tmetliatamente fl, 

. fP.enttenciáriA como wn crl.m!nos-o co-
!nuun. . 

No entanto, f O! tam.anho ,o abSur .. 
do, que o próprio Diretor da peni
tencIária se recU!5OU 8. ticar com aqllê ... 

dos, um pedido de habeas cnrpus em 
com fa,YDr das pessoas que estão pl~Sag. 
in.. No enta.nto, para colocar. até o U~ 

mite má.ximo a demonstração de sua 
vIolência, pessoal ou de sua lll(~apa
cidade de receber, com estolclsmo, com 
patriotismo ou mesmO com esplrtto 
democrlltico, Q apreciação, pela OpOa 
'Sição. dos ·atos públicos que. executa, 
o Tribunal de Justiça está lmpedl
do, por coação, . de apreciar OS pedl
'<10.! de habeas corpus, uma vez .que o 
Presidente do Tribunal está utU!1,sn_ 
do meios para protelar a convoCA.ção 
do Tribunal pRl'a aprec!e.r êsse.s pe~ 
-dido.s, alegando que êles me'fUo .esh'i 
ameaçado de ~er imed!a.t.amente npo~ 
'sentado, oom base no artigo 7~ do Ato 
institucional, se, por acaso, tiver n. 
ousadia. d.e l-evar 1\ efeito .a rel1niAo 
do Tribunal plU'a apreeiação do.s pe
didos de habeas corpus . 

O SR. DESIru: OUARANY - N. 
caso especIfico do Presidente do Trl_ 
Jmnàl de Contas, contesto a afirma

o Sr. Daniel Krleoer - Pe:-mite tive de que não está. à âltura. S. 

~o preso na prtsão comum, em vir- I itIIl1Qzoi:, .. 

ttudé de se trotltr <lê pessoa bacharêll::~::~~:r;,?t~~~~~~~~~~: ·em Direito, jornalista e OficiaI da 
lRenerva. 

iC~;;nd-';·.nss. respectlvM 
as pe-ssoas que IA ge encon. tiara a Che!atura de PolicIa. 

JOSé GUriomard _ Permite 

Face a êsse protesto do próprio DI
retor da penltench\r1a. Q.ue se sentiu 
constra·ngldo ém dar ci.unprimento a 
uma determlnaç!lo tâI> a.rbltréoria, 10\ 
então lisse cldad!o lêvado para o 
Quartel da I'<>lIcla Milltar, onde fi
~u incomunlcávol durante várias ho .. 
ras Só no dia seguinte é que rece_ 
beu' 'Visitas de seUs famillares. En .. 
Itão, estando eu em ManAUs - onde 
!cheguei no domingo de manhã _ tive Sr. ,Jos~ Gu.!Aj71wrd - Desejo, 
Oportunidade de vlBltá-Io e com êle I "I>en •• , a utulo de esclareclmento, 
~onversar. quando constatéi que não Exa.. informe, ne.s.s.a. qm-"stão 
não está recebendo maltrato. No en. ee as prest.ações: d't! r.ontas 
:tanto, o &rbftrI0 pe-rmailece, da prt.. apresentadas nesses dez 
Mo .violenta que, segundo parece, tem ou se não foram aprovadas. As 
apenas êste objetivo _ fnzer calar, 'Vêzes, o Tribunal demora muito, atra~ 
ide forma definitiva, qúalquer nlan1c vés de diligencIa-, de pedidos de in_ 
lte:3tação de pensametlto que não seja formação etc., a julgar n8 contas: 
bbediente à orlenta.ção política do a situação é muito diferente atual Governador. .. aqu~les que apresentaram as 
, Allãs, Lsso tItio é surpresa porque dentro do praM e aquêle.c: que 
na. pnssagent de S. EKa. pelo Rio de as contes aproyada,s pe~ 
í1aneh'o - segundo constám de \'á- DE· SIRA OUARANY .:.. Se 
rIos jornais - declarou êle, alto e J!, 

bom oom, qUe os jornais de Manáus falha a memória, OS têrmos 
estavam manainhoa, de vez que 110 oficio se referem. apenas, Q 

Trabalhista" e !lA Gav,;sta" Já tinhnm de· complementação em pres-
se ajustãdo às su.a.g linhaS, e o sde. contes que não estavam ln-
'maIs obedeciam à. censura por ele satLsfeHas nas suas for-
determinada. R€laclona determinadas 

não consideradas como 
Isto não éJ verdade, ao meno$, q1HUl- "~~'i!~c:~~~o::'';i~,t!tl~dda a prestaçã(l 'de to 8.0 JornaJ "A Oa,zeta .. · e 10 TrQ.. c~ Deu as ilnport.t\n_ 

Italh!Bta.", tanto() que contInuam pu- um dos respo:tl-
~l1('.a.ndo matérlna l1à apreciçfio de A enumeraçã-O, se não "lle en .. 
~ do Govêrno, sem viOlêncIa maior, gano, é de mais de trJnta. t'esnonsá .. 
1l1n<!a maJs porque ne.s.'Ut exemp!a.r :veiS. m-88 todas referente.a. A. a.dl\lin\c._ 

V. Exa. um a.parte? EXG. é um homem de passadO tmpa. 
luto. O SR. DEIlIRJ! OUARANY - Per_ 

feitamente. 
O Sr. Daniel ilrie(1" - Sabe V. 

Exa que, no caso dos cargos vitali. 
cJos, da decLsoo fJo Govêrno do Es
tado cabe recurso ao Pr_e.sidente U!l 
República. Posso assegurar Q V. EXd.. 
qUe o Presidente da Repúbllca ja
maLs: adotaria mecll-da que não se ba-_ 
se:asse DO Direito e na Justiça: ou 
procuraria valer-se da violência.. 

O SR. DESIRl!: OuARANY - Per
feitamente! Tanto isto é da nossa con· 
V'lcção que ressaltamOS. aquI, desde 
logo, o episódio do discurso do Pre
sIdente castell0 Branco, em Salvador. 
em que expressou a sua boa-vontade 
com relação às criticas que são for· 
lllUladas a respeito dos atos (lo seu 
GOvêrno. . 

O Sr. Daniel Krieuer _'V. Exa. 
não Dle está contestando. V. Exa. 
não acredita qUe ê:e deixe de reunir 
o Tribunal por temor. Se êle chegou 
a Presidente do Tribunal de Ju.stl
ça.. do Amazonas é porque tem qua.li
dades. Quem estA. diz.enrlo que êle 
está temel'o~ é V. Exa.. 

O SR. DESIRJ!: OUAEANY - Per_ 
feitamente. S. Exa. está temeroso. 
dadas 605 circunstâncias especiais que 
{) Bl·a.sil atravessa. S. Exa. tem uma 
tradição de bravura e ~ cultura no 
Tribunal de .Justiça, em épocas vá-
rias da poliUca. brasileira. No entan_ 
to, enfrenta, no momento. passagem 
delicada, em que suas garantias, que 
são o apanágio de tOda a atividade 
do jUlz, estão sttspeD.Sa.<! tcmporària~ 
mente, COm a poSSibilidade de qual

O Sr. Danül Krieger ...:.. Permite quer um ato afastâ·lo do cargo. 
V. Exa.. outro aparf:€? (~ssentimen~o O sr. Damel Krieger' _ Vossa 
do orador) - Essas vIOlendas e PrI- Excelência esquece que há o recurso 
sões da jornalista não têm amp.3ro ,para O Presidente da República 
no Govêrno do Marechal Ca.stello • 
BraneQ.. Eu lembraria a V li'u. o O SR. DESIRlt GUARANY - DA 
epIsódio do Sr.' HéHo Fermindes. o recurso, perfeitamente, mas em 

. trâmite talvez demoradO' e que: ne 
O SR. DESffiI': OUARANY - FoI sua aplicação nlio vai impedir' quo 

pr~o_ e l1ber tR4o em virtude de uma não seja apreciado o remédio jurf_ 
dec.sao do. JustIça. . dico atualmente impetrado junto .aO 

O Sr. Daniel Krieger _ J!: o que .se Tribunal de Justiça, qUe é o pe .. 
espera aconteça, com OS que ~iverem did~ de hutJoos corpus para os jor .. 
direito, na. Justiça do Amazonas. nal1sms presos. 

O SR. DES:rn.:m OUARANY _ A O Sr. Daniel Krieger - Se êle 
JU5tlç.a do Amazonas pela maioria perder o cargo~ ne~se interregno ou
dos seUs Desembal'n'ndores. por certo tro assumirá. a Pre.:id~ncja do Trl_ 
h I"> buna1. averã de conceder a medtda.. No en_ 
tanto, como a reunião depende do O SR. DESIHÉ GUARANY _ Mas 
ata do Presidente e êste nã:o iOnro- é uma fórmula.. Nós nãll e.sLamos 

1 

I 
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Cluel"-eudo discutir O sexo do;; ar. ias. I 
;&,3.5 Sim apl'ecíar um !"a~o re~l - o 
te qu~ o Tribunal, atê o mOI 'lento, 
ns.o ~e reumu ·para apreciar (1 pe
C:3:d'i) de habeas. corpus, e nãn 
reuniu em vntudz de atitudes túma
d::.s em relação .ao Pl'e~idente do 
Tr.bunal. 

Quanto à pO-s.sibiLd.!lde futura, 
med~ara ou imediata, dé5~2 Tr1i)'JJ;1'al 
reunir se em virtude da '(:':::siçãa que 
v(m tcmando o Pre~idO;'nt€ do Tn
bunaJ, são cl~'cunstânc~as dive,:sfls do 
,fIato real que se irá yerifiçar. 

O fa to real é o de uma prisão efe
tuada às 9 horM e :~() minutos da 
lD1anhã de térça-feira e que -até ·agOl'll 
não foi apreciada no .mérito, pelo 
Tribunal de Justica. E o Tribunal 
nso se reuniu porque o respectivo 
II re~idente não o cOnVO\i\)U, Lsto 
porque, - C0h10 a ~ontecetl no episó 
dia da prisão do Doutor Plínio· 'Ra
mos coelho - tod::>s os emN\raçOS 
loram criados para Q.ue o Tribunal 
J;~o apreclasse o pedido de habeas 
corpus dada a certeza, que não é 
t!-anscendental, quanto a. capacidade 
evidente de que o pedido Eeria aten
cido .em face da violêncIa do ato q,ue 
não Sê baseOu em nenhum proce.,s,so 
anterior,. em nenhuma denúncia pré. 
via ou possibilidade de assentamen
to em qualquer base legal. 

Face a essas cil'cum tâncias, é 
~:,~vista a concc.ssão de habeaS 
corpus, e justamente porqUê e pre
v!St!ít, se utiliza de rec\ll'So)', várics no 
sentido de ser protelada a ap!·ecia~ 
ção da medida e, - quem sabe? -
ILté lá ser conseguido outro motlvo, 
Dutl·O processo, ou ser ·conseguida 
put':a jmtificativa. que· obste a. exe
cução da detenninaçãfl do 
corpus em favor da vitima que se 
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J1L~t;jicação 

como definitivamente 
independentemente de vo.. 
têrmos do Art. 275· A, do 
Interno. 

dos 

e Cultura. 
s-egu:nte o substitutivo apro-li t:'an"açlio p.!lnt a compra, 

BI',:J.E;], o i o, c':::1cesSlOnárias dos se:
VIÇ8~ de l1~il1daC1e pública do grupo 
AMFORP _. BPeO, na forma pro- Redado, para discussóJl....suple-
posta p~lo Govêrno encerra, em meutg T do )"uQ§.titutiV{J..k_$&IJ.p.~-.. 
no~sa . n:· n':ío, inc:11-culáveis prejlÚ- dg aQ Pro1eto dLtei ~dfl, Ç,âma~ 
Z03 pa,.,l a economIa nacional. ra nV 181 de tlll!~L (n9 3.714-B-53 

A P ópr;a Men.sa.g'em enviada ao na Casa de ori em rl o 
Congrês.su NaCIOnal, vazaca em ter· lnst,lltto Bro.si eiro· de Turismo 
mo, polêmicJ.s, deixa, entretanto, no UERA'l'DU) e Clã outras pfbvi~ 
ob~curidade diversOs pontos- do maio-r aencLds. 
intel'e':;~e p3.Ta o bom entendimento Art. 14 E' c:·iado o InstItuto Bra-
da opua;üo, que por si 'mesma ja de Turismo tIBRATUR), 'com 
se ap· ese :1ta a boa parte ".ia opinião [~,,:'~:~;\~8'~~ técnica bra~!leira como eivada. tI.e in- de ex~rcer, no âmbito 
cOl'l'eçôps. as attibu~çõeb do Govêrno 

CJnt!ernentes ao turIsmo, ex-
A Ccmissão. E~pe::ial ora proposta pU';',""", ferras e certames, bem co-

destina-ze e:.tuã'ar os dlver:::os aspec- sua ação COm as dos 
to do negócio que se pretende reali- dos Estaáo.s~ Dlstnto P'ede-
za~' e op;.nál' ~ôbre a SUa vantagem . e orgamzações ~:-
para o int~résse nacional, de modo a ou mte:naclOnais ropeci!:cas 
ficar b~!ll definida, no· presente mo~ do turismo, mediante e.côr-
mento da, -História Brasileira, a pt>- C0I1Vên.o3 ,autorizaçõEs e conces-
sição do Senado Federal, 

Sala das Sessões, 9 de setembro de 
1964. Senaaor Jose Ermtrio 'de 
Moraes. 

O .!SH. .. p~mSIDENTE: 
De acôrd,) com o Regimento, o 
C!uerlmento lido será .incluído 
Ordem de, Dia. 

§ 19 O IBRATUR terá autonomIa 
adminLst:',atlva e financeira, nos têr
mo,; desta Lei, sujelto, porém, à jU

"O Ministério da Indústria e 
Comércio e à prestação de contas 

ao Tribunal de contas da. União. 

. encontra.. prêsa. Talvez seja eSSe o 
pbjetivo do Govêrno em protelar ao Comunii~O ao. Senaclo que, aten
máximo a aprec:ação do n"DeaS! dendo a solicitação recebida da Li-

f derança· da Maioria da Câmara. dos 

§. 29 Até que o. Poder Executivo, 
mediante proposta' do Conselho Su
periOl· do TurIsmo, a fixe, em defini
tivo, em B:"osíl1a,. a flede do IBRA
TUR será na cidade do Rio de Ja
neiro (GB). 

eOrpu.! pelo Poder Judiciária, em a- Deputado!!. esta Presidência delibe-
ror do jornalista. rou transferir para o dia 16 do cor_ 
:t~e fato, 51'. presi<l:ente e rente, às 21 horas e 30 minutos, 

abores . Senadores, com prOfundo ses-:"ão conjunta que deveria realizar:" 
constrangimento trazemos ao conhe- se hOje il" rnesma hora, para apre
cimento da Casa, porque, depois do ciação de vetos pre.siden-ciais. 

.• '\,J:t, 29 compete 6.0 Instituto Bra-

episódio da renúncia ii. renUncia, de 
que todo o Brasil teve conhecimen
to,. se espe!'ava que, r.~las declarações 
de S. f;xcelêllcia q,ue havia renun
ciado ab pedido de renúncia. tam
bém tivesse renunciado aos alos de 

... lolência. que vinha praticando. No 
entanto, a única coisa de que se sabe 
ter S. Exli' realizado até agora foi 
r·enúncia à renúncia que apresentou 
1) • .o\St=embl€ia Legislativa. (lr!u·tJ..) 
bem! Muito bem!) 

. () SR. PRESIDENTE: 

(Nogueira da GHmq) -
mesa requerimento que será 
Gr. 19 Secretário. 

. lt lido o seguinte 

S6bre a I 
lido pelo 

COl\IPARECEl\Il\IAIS OS SENJIOR.lES 
SEN.4.DORE~ 

Jósé Guiomard 
Eugênio' Barros 
Sebastião Archer 
JoaqUIm Patente 
Pedro Carneiro 
João Agripino 
Heribaldo Viejra 
José Leite 

• 

Jefferson ele Aguiar o 
Raul GiubertL 
José Elias, 

o SR. PIl.ESIDENTE, 

- Está esgotada a hora 
diente. 

sil~iro de Turismo: .. 
I _ estudar, planéjar, .supervisio

nar, disciplinar e coordenar as ques
tões referentes ao turismo, salvag'uar
dada· a autonomia dos órgãos oficiais 
dos E6tados, :\!TUnicípios e do D:stri-
tO Fede::al; . . 

II - proceder ao inventário das 
turísticas do País, organi

o calendário turístico nacional e 
divulgar QS estatIstiCQS das ativida
des turístioos brasileiras; 

UI - pfQteger e· valorizar os ele
da, natureza, as tradições h

ristica.'5, as festas tradiciona.is, os c0s
tumes populares e o folclore, crie.n

para êste fim, o patrim9:üo 
''l'',,"'«;nn Nacional; 

organizai' e promover a pro
I p"g,méla turística, interne e externs-

Passa-se à mediante contratos com em-
ORDEM DO IHA cspecializad~ls no Pais e no 

I eltteri<>!, utilizando na maior inedi-
presentes 32 Srs. senadores. OS serviços das represen-
número para a votação' das éoonômicas ·e 

matérias constantes da' Ordem do Brasil no estrangeiro, es-
Dia, item: 1 a 4, as quais ficam os do Serviço de· Expan-
adiad~s para a próxima.' sessão. ' Propaganda Comercial (SE-

a-o item 5, da. Ordem do 
propor às autoridades com

I p"tent,,. a. assinatura. de convênios 
Sala das sessões, em 9 de setembro pe.1se.s estrangeiros, a respeito 

de 1964. _ Desir:é Guarani. matérias que concernem ao turis-

e suaJ:;~~tit~i~~.~~n:o exterior; O SR. PRESIDENTE: entidades m-
De acordo' com. o. Regimen\..o m.. e de aeên-

terno, o requerimento. lido será dis-
cutido e votado ao fim da Ordem do com OS órgãoS 
Di ~~;~~~::L:~~~~~ti~~ municIpais, en-a. e organizações 

Sób:'e a mesa requerimento de, in- no Brasil e no exterio.r, 
formação que vai eer lido pelo Se- estimular ao mâximo Q 

Ilhor 19 secretário. r:~~~~j~~~~~~~~~~~~~~;; Ili~iêiaÜ~'6-privada, a fim de aseegU-:s: lld . t convergência de esforços e 
o. o segUl:r: e para. o desenvolvimento do 

R~querimento n~ 362,· df 1964 turismo nacional; 
_ Vil! - propor e executar medidas 

havido emendas n-em que proporCionem 9.06 turist& me
no sentido d·e que (10 lhores condições e moiore3 faclllda

'-
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des de: tmtrada, transportes, comum
cações e estada no paÍ6; 

IX - incentivar nas estâncias e 
nos centros de turismo a reallzação 
de' t"esti,,:dades de cunhQ SOCIal, ar
tistico, cte-sportivo e folclónco; 

X - ~nstalar e conservar, ao lon
go das rodovias, sinais de' orlentaç·ão 
com a indicaç·âo dos recantos f' atra
tivos turísticos das imediações; 

Xl - p"romover e estimular. por 
todos os meios possíveis, a constru
ção ~ e. melhoria de estabelecimen-
tos termais, . balneários, hoteleiros, 
teat~ais, cinematográficos, desporti-
vos ~ outros de interêsse tur[stico; 

XII - promover e estimular, pOI 
todos 06 melós possíveis, a realizaçãc 
de expOSições, feiras,. çertames, con
gress06 e conferências, tendo em vis
ta. atrai,r correntes turísticas; 

XIII - sugerir, estimular e exe
cutar medidas tendentes a facllitar 
.o turismo interno, especialmente pa
ra as camadas de menor podzr aqui-' 
sltivo da população, imprimindo o 
maIor sentido 1:'.ocial, educativo e cul
tural ao t.ursimo destinado às cl8.6.
ses assalariadas e estuda.ntis; 

.XIV - intel'ceder junto aOs estabe
lecimentos de o crédito., nacionab e 
estrangeiros, especialmente à.s insti
tuições ()f1ciais de crédito, Institutos 
de Prev:dência e Caixas Econômicas, 
para que sejam concedido semprésti
mos e financiamentos às obras, ser
viços e empreendimentos .de !nterêsse 
do turismo. às pref-eituras das'" Estân
ciaS" climáticas, termais e hidromi
nerais. assim como às emprêsas 'par
ticulares que os pretenderem, pa1'6. 
planos e projetos aproyados pelo 
IBRATUR; . 

XV - conceder e fiscalizar a ex
ploraçãO de hotéis, restaurante8. pou_ 
soo, postos de se.rvlços e estações de 
propriedades da. União, que ofereçam 
interêsse turístico; .. 

XVI - dar em concessão ou auto
rizar a e~plol'ação de serviços turiS
tic-os em todo o território nacional; 

XVII - fazer o registro, qUe é obri
ga tório, das Agências de Via.gens e 
das empl'êsas e organizações dedica
~a,') à indústria do. turismo, desde que 
satisfaçam às. condições de idpneidade 
e de capacidade fixadas pelo Conselho 
Superior do Turismo; 

XVIII - fiscalizar o fÜllcionament<J 
das empl'êsas e a.gências que se dedi_ 
cam à exploração do turismo, pal'a 
que· observem as disposições legais C! 
regulamentares vigentes sõbre a OI'-, 
dem, segurança" higiene e confôrto e, 
quando fôr o caso, tarifas e tebela3 
de preços; . 

XIX - incentivar a flUldação e (I funcionamento de escolas 'e cursOs de 
hotelal'ia, de guias-intérpretes, condu
tores de veiculo." e. pessoal especiali
zado em economia. do turismo, inclu
s~ve o ensino artesanal para manufa
tura dcmésti.ce de .objetos e prOdutos 
procurados pel0;3 turistas, 

XX - administrar o Fundo Turís
tico 'Naci<mal, .criado pela presente 

Lei. 

Art, 3q. Constituem o IBRATUR: 
I - Conselho S11perior do Tu-
. rismo; 

:LI - Diretoria; 
IIJ.:.- Secl'etaria Executiva; 
IV - Conselho Fiscal. 

:Art. 49 O Conselho Superior do 
Turismo será constítuido de 15 mem
bros efetivos com direito a voto, e de 
mémbros consultivos, em número In
determina.do, sem direito a voto. 

I 19 Os m.embros efetivos do 
Conselho são, nomeados pelo Presi
dente da. República como reprf\Sen
tante.s dos seguintes Ministérios e en
tidades: 

Ministério da Educação e Cultura; 
Ministério da Indllstria e do co-

mércio; 

Ministério da Fazenda: 
Ministério <la Viação e ·ObrQs PI1 
b!1cas: 
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Ministério da Justçia. o NegócIos 
Interiores; 

Ministério das Relações Exterio_ 
res; 

Confederação Nacional do Comér
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'cumpl'hnento das finalidades' Art. 16. O mRATUR poderá ins-. existentes nos hipódromos do Pa.ls. 
do IBRATUR e opinar sObre talar, mediant.e prévia aprovação da à. razão de 5% (cinco por cento). a 
DS assuntos Que o presidente Conselho Superior do Turismo, agên. serem pagos pelos ganhadores, mas 
dêste 6rgâo lhe .submeter a eias no País e no exterior, destinadas descontados das quantIas por êie3 
exame. exclusivamente à. propaganda. e in .. percebida-s; 

formações sôbre as atrações turfsti. d) à razão de 10% (dez por <:en,.. 
da lt1dús- panigm.fo único. M<lnifestando-8e cas nacionais. a~-sim como à pre.st.a- to), sObre o- mOntante do valor oon ... 

O' Conselho contràrtamente à. ce. ção de assistência. turística aos que tratual dos alugueres de atanda_e 

Cio; 
coruederação Nacional 

t.ria-; 
Confederação Nacional" dos Tl'ans~ 

portesj 
Associação Bruslleria. de Agentes 
de Viagens; 
A~sociaçã{} Brasileira de H!jteis; 

A'lsocia.ção BraSileira de Jornalis· 
tas e Escritores de TUrismo; 

Associação Brasileira. de Propa
ganda; 

Tonring Clube do Brasil 
Banco do Brasil; 

lebtação de qualquer contrato pelo dela. necessitarem. quaisquer outros espaços 'Ci:tabelecl ... 
IiBRATUiR, decidirá o Ministro da In~ . § 19 Depende de ap:'ovação d" dOS entre os organizadores de expo~ 
dúst,ria e do Comércio. Con.selho Superior do Turismo ~ ções. feiras e certames, nacionais ou 

Art. 89 • A Diretoria do rB'R.. .. \TtJR. com"posição do quadro do pessoal, mternacionais, de natureza. indu&-
será composta por um Presidente, um seus vencimentos e vantagens, e de~ trial ou comercial, e 08 expositor€'S, 
Diretor Financeiro e um Diretor Ad- mais dOLações das agências a que se anunciantes oU exploradores de, ser .. 
minist.l'attvo, de livre nom.eação e de .. refere êste artigo. viços no recinto dos mesmos cert.a,.. 
missão do presidente da. República, § 29 AJj agências no exterior· 50.. mes· 
devendo ser p~soas de reputação Ui· mente serão instaladas onde 'não e)' à razão de lI}% (dez por cen. 
bada. e o presidente ter notória. com~ existü' escritório ou órgão corres-pon~ to), sóbre () preço dos bilhetes de 
petêncla. em as.sunoos de tur1smo. dente do Serviço de Expansão e ingresso nas exposições, felr98 e: 

§ 19. Em suas faltas e impe- Propaganda Comercial (SERPO) ou certames, nacionais ou ij.lternaci-ona.i.l 
I 29 Ressalvados Ce representan- dimentos, o presidente será substitui- êSte se l·eveIa.r inefiClente e desin~ de natureza. IUdustrial ou come~'cial,1 

t61. dos MinistériO.!! e do' Banco do do pelo Diretor Financeiro e êste pelo tere~sa.do dos problemas do turi~mo " t 
Brasil. de line ef-colha. do Presidente DireboT Administ.rativo. nacional. Art. 21 O regUlamento da presen,,"/ 
da. Repúb1ica, oS demaJa serão p-or êste § 2"'. A substituição do Dire- Art. 17 Os planos, p1"Ograrna.s de te Lei fixará- os- prazo.!- e as moda., 
escolhidos entre 08 nomes constantes tor Adm1nistrativo será regulada. no turismo propag.anda e outros empre- lidades do recolhimento da Taxa do 
de listM tríplices,. enviadas pelas enti- regimento do IBRATUR. endlmentos a cargo do IBRATUR se-- Turi~mo, cons.Q.ante suas dlvenns in..
dades noa pra.ZQS e pela forma. fixa- Art. 9?, Compete Q.() Presidente rão preferenclalment.e execut.ados por ctdêncIns, bem como a düciplina, o 
-dos no regulamento da. presente Lei, representar e dirigir o IBRATUR. dar órgãos pÚblicos federais, eaadua1s e contrôle e o mais que interessar .. 
de\'Nldo set" pe.<;soa.s de reputação llf- fiel cumprimento aOs disposItivos deS- munICipaIS ou enU"dades privadas, sua arrecadação. 
bada. e ll9t6rios conhecimentos de ta. Lei e i.s decisõe.s do Conselho Su- mediante convênios ou contl'at.os. § 1'1 As infrações verificada!; nl! 
turismo. perior, bem como moy!.mentar o Fun- Art. 18 É criad'O o Fundo 'l'urlg.. .reMlhimento da- Taxa ele Turismo 

! 3? O mandato dos canse. (1:> Turíst1co Nacia-mll. mediante che- Uco Nacional, com a finaI1dade de serâo pftsl:íveiS de multa, Que poder' 
lheiros terá a duração de dois anos, que,3 nominativos, que sub"':creverê. financiar o desenvQivimento do turi.s~ ser de valor até cinquênta por cento 
sendo permitida a reconduçll.o. com o Diretor FInanceiro; mo e de custear a administ~·aç'.ão e das quantias sonegadas ou nã-o paga.t 

I 4' Os conselheiros com dil'e:to Art. 10. t O Regimento Interno do serviços do ffiRATUR. nos praz'Os estipulados, a ser aplica.-
de voto perceberilo m·at1f1caçã~, fixa.- IBRATUR, subordinado ao regula~ § 1.0 Os recursos do Fundo Turístico da pela. autoridade competente e ntll 

.' N· 1 l·t d d - d '2' t.ermOs estabelecidos no decreto regu .. c1a anualmente pelo Ministro da In- mento que rõr decretado para a exe.. aClOna, el as as e uçoes o ~ 'I, 
d'ústria e do Com-<-lo, por se&ão a. cução da presente Lei, e previamente serão aplicados em: w,menta.r. 

c~... § 29 A Taxa de Turibmo, ti. que 
QUe comparecerem, até ao máximo de aprovado pelo Conselho Superior, d1s~ a) empré~timos a. governos esta- se re-tere o artigo anterIOr, s-ômento 
oi-to por mês. porá sóbre os servJços e atribuições duais e municipa.1s para fillaDCla- começará a ter vigência, para efeitOll 

, 5~, E' taculLado nos MinLs. a ca.rgo da Diretoria e da Secretaria. mento. parcial de obra,s públicns e de arrecadaçãO, depois de publicadO 
tériD.<i não arrola.dos no f 19, bem co~ Executivo, bem como sô-bre o tuncio~ imrestlmentos que visem ao dl'senvol- o decreto de regulamentação de qUI 
mo 1\.03 Estados e ao Distrito Fedel'81, namen~o dos órgãos inte-6ra.nt~ d.o v1mento do turismo; t.rata êGte artigo. 
indIcar ao IB,R..o\TUTR. um represên .. Instituto. b) empréstimOg a e-mpl'êsas priva.-
tante para atuar como membro con.. Art. lI. A secretaria Executiva, das para·o financiamento parcial da Art. 22 Medlante de~reto do Pr&<o 
8ultivo do Conselho. ate à organizaçã-O de seu quadro, (un- construção e instalação de hotéis e Udente da Republica, e por iniciatt.. 

Art. 59. O Presidente do Conse- ci-ona1'l\ com pessoal requlsit-ado d.e outros estabelCí:lmentos de interês::,e VQ do IBRATUR, incluir-se-ão UQI 
lho Superior do Turismo sera. o PIe- ouh·a.s .repa,rttções, autarquias e entl_ turi.stJ.co; património Turistico Nacional, ex
atdente do IBRATUR, e o Vjcc~Presl .. dades para.estat.ais. cabendo ao pre",,: c) subscrição de ações ou tOmada clusivamente paro efeito do est-abo
dente, um de seus membro.'l, eleito sidente do IB1tATUR promover essas d<& debêntures de empl'êsa.s prin:.das, l~cldo no parágrafO úIlico dêste al"cl 
anualment.e pela maioria. de seus pa .. requisições e escolher o Secretário com os objetivos da alinea anterior; ligo, as estações hidronunerals, ter. 
re5. podendo ser reelei,to. E~ecutivo, que exercerá cargo em co- d) constr-uçáo e instala.ção de hO: mais 'Ou climáticas, prain!i, cidadel 

Parágrafo único. No, falta ou Im .. lUlSSâo. téis e Out'!'os estabelecimentos tur1s- G. loc:1is de valor paisagístico e outros 
pedimento do Presidente e do VIce· ParágrMo (mico, ~ua.nto não ticos, a serem incorporadOS ao pa.- que apresentem interêsse tUtr'LsticG".: 
'PreSident.e, será O COnselho prefldldo fôr .organ17.ado por lel o quadro de trimônio do IBRA'rUR c explorados, Parágrafo (mico. A as~istêncln 1'J,.. 
pelo representante do Ministério da. sel'vldores. do IB~TU:a.. caberá a mediante concessão, deferida pOr via nanceira po!" cOnta. do Fundo Turi/h.j. 
Indúst.rIa e do Comércio e. na faIt.a ou ,seu preSldente, m~dl:lnt.e aprovação loe concon-ência. pública, por em.. tíco Nacional són1ente beneficiará, dfI,., 
im,pedimento dêste, pelo conselheiro do Conselho SuperIor, fIxar a,s gra.- prêsas privada.s. r€'la ou indiretamente, o PatrimôniO 
mais idoso . Uficações e vantagens de seu pessoal. . Tur1stico NaclOnal, ficando subord1 .. -~ 

Art 69' Ao Oonselho Superior Art. 12. São críado3 no quadro do 1,29 Da. recelt.a. anual do, _FundO nada à obGenância, pelas Rutorlda .. , 
COlnJ)éte aprovar o planejamento tu- Minist.érIo d,a IndústrIa .e do Comér .. Tu~rrstico Naci?DuI, deduzIr,~e~~o até d€f:, federais ,estaduOlg e ~mun:cip6l1_i 
rlstlco nacional bem como cumprir e 01-0. os segu.ntes cargos. 3570,. l}O máxi~, para cu !,.e.o de e pelas emprêsas ou entidades flnan- j 

f .' bj ti di 1 - adnull1stração do IBRA'fUR e, dos ckldas, do!> projetos de obraa, padr õe4 
azer cumprIr os o c vos e spos .. 1 Presidente do In:,ütuto Bra.sl~ convêni"os e contratos a: que se re-- de serviço e outras normas estabele-~ 

ções da presente Lei. lelro de Turismo '- CC!. fere o art 17 cid'"":; pelo IBRATUR, inclusive a.t' 
I 19. As dec.tsões do Conselho 1 Di!etoy lõ'inaneeil'o do Instituto Art.. 19 '0 Fundo 'Turístico Nacio.. conce:,nentes à proteção paisagíStica,. 

Superior serão tmnadM por ma.lorla BrasIlelro de Turismo - CC2;· nal será cons-titu1do de" à. urbanização e às edif1caçõeti. ,I, 
de votos, present~. pelo menos, ma.Is 1 Diretor Administrativo do rnsti~ . 
da. metade de seus membros, caben- tuto Brasileiro de Turismo _ CC2; 8-) receita. da. Taxa de Turismo, e. Ar~. 23 Na. concessão de auxfiiOli. 
do ao Presidente, além do voto de de.. 1 secretário Executh·o do Instituto que se refere o artigo' 22; . ou financ:nment-os, pOr parte dai 
sempate, lnti)1"pOr reaurso, COm aará .. Brasilei-ro de Turismo _ cca. b) dotações orçam:mtãria." da IBRATUR e de estabeleclmentos on-l 
ter suspensivo, 00 Ministro da Indú.s... Art. 13. O Conselho Fiscal serê. União; ciais de crédito, será. concedida pr0"l1 
tria. e do COmérCiO, das dect.sões que constituido de três membros efetivos o) juros bancários de depósitos do. ferêncio. aos empreendimentos apro--~ 
julgar prejudiciais a.o-a inter&.~es nB.~ e três suplentes, ~en.do um membro Fundo; "O das pelo IBRA'l'UR e localizados'?~ 
o!onals ou flagrantemente ilegais ~feti\'o e seu suplente df" livre uomea~ ~ d) servl~ de. juros c: am'?l'ttza.. M'micfpios onde existem 1sençõef; r1a~ 

ção do Presidente da Repúblca e 08 çoes dos empréstllllos e fllluncIamen_ cals ou outras facIl1dades govern&-
I 29 Por decisAo da maioria nbso. demais por escolha dêste em pistas to.s realizados pelo IBRATUR, bem mentais de estimulo ao turlsmo. '1 

lut.a, de seus membros, pOdo ainda o trfplices organizadas pelo Conselho !como dlyidendos e bonificações de Art. 24 O orçamento da união cone!, 
Conselho Superior manifestar ao pre .. Superlol' do Turismo. ações e Juros d-e debêntmes; slgnará, anualmente, 8J3 verbas. na--, 
stdente do. Repúb'Uca SllA dc.sQ-prova- Para. ... raf-o único O mandato dos e) renda. decorrente -da vrnda de cessárias a o runc!ooomento do 
çlio a ato.s do PresIdente do raRA- membr~s do C()l1S~lho Fiscal serâ de artigos turísticos, especialmente pro- IBRATUR, as quais serão postas à~ 
TUR.. dOiS anos, sendo permitida 8 recon,. dutes de artesanato, realizada direta- SUI\ disposIção e recolhidas ao BanDO 

Art. 79. Cabe, ainda, ao Conselho dução. mente ou pOr conta do IBRATUR, do Brasil. em dUM prestações seme&<>1 
Superior: Art. 14. Ao Conselho Fiscal cabe em locais de interêsse turfstito; trais, a 30 de abrU e a 31 de outu-

a) manifestar~se sôbre os c()ntra- a fiscaliza.ção cOlltábi!_ tét'.:nica. e legal f) renda de concessões feita~ pelo bro. 
tos e atos relativos às opera- das co~~s, da aplicaçao das 'verbas e IBRATUR, bem COmo ~os anenda,... Art, 25 A emprêsa sob contrôle de 
ções prevista,s nas alíneas a b da eleIçao dos programas e plasos mentos OU da exploraçao direta de capltals estrangeiros não será conC8-
c, e d do § 19 do a,n. 1~, prê: da IBRA~R aprov~dOS pelo Conse.. estabelecimentos e serviços turísticos dida qualquer espécie de 6ssistênc1O 
viámente à sua assinatura' lho Supel'lor do TuriSmo. de sua proprIedade; financeira. pelo IBRATtm.: 

b) manffestar.se sObre os coiItra~ Art. 15. Depois de encaminhados ev~~t~~ções, legados e outras rentla,g Art. 26 Do relatórIo anual do 
tos de concessão de exploração pelo Conselho Fiscal, e ·com parecer Art 2Õ l!: criada a Taxa d Tu .. IBRATUR constarão, obrigat6riamen-
de. hotéis, outros bens do pQ- dêle8. as contas e balanços anuais do rismo' que incidirá' . e te, demonstração estatística do movt-
tl'lmônio do mRATUR e de IBRATUR serão submeUdos ao Tri..' . mento turístico externo e interno O 
concessões em gera.l, também bunal de C-ont.as da. Unlã"o. para. os a) sôbre as pas~agens nas em- balanço econômico das ativiõades tu ... 
antes de suas assinaturas; 1"1ns de' direito, dentro dos quatro pr&,sas aéreas, rod'oviãriM, ferroviá,.. rfBticas, especialmente, qlttnto aoo 

C) manifestar-se sôbre pedidOs de meses seguintes aO encerramento do rias e m~·íUn'la.s, em todas a.s linhas seus efeitos sôbre o balanço interna
financiamento dirigidos por exercício. intere~taduais, à razão de 2% (dois donal de pagamentos. . 
em'pl'ê.sas privadas, para. fins parágrafo únicO. Os membros do por cento) sôbre o respectivo valor; Art. 27 O Conselho Superior doi 
turfsticoS',~ a entidades oficioais Conselho Fiscal peree'herão grati!l.. b) sôbre os bilhetes de lotelias, à Turismo rel1nir~se-â, obrigatória.-
de crédito; .cação fixada cada ano pelo MInistro razão de 2% (dois por cento) sôbre' mente, pelo menos uma vez por mêO 

d) apresentar sugestões ~ _ reco- da Indústria e do Comércio, por ses.. o respectivo preço; e sempre que convocado pelo seu pre .. 
mendaçóes às autoridades com· são a que compare~erem, ãt.é ao má- c) sôbre o montante do.']. prêmios sidente ou a requerimento de uní 
petentes oara o ma.is eficiente ximo de quatro por mês. pagos em todos o.s tipos de apostas têrço de seus membros. 
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Art. 28 Fica extlnt", n bivisão de 
'Iurlsmo e Certames ft«: Mln_sterIo 'da 

Indu~tria e do Comé:c.'o .. cujo et:et·-IJ~lTI2[~1Tc~~§!i.~!!!!c~~--f~~~ VO_ documentação, mater,iH .perma.~ 
nente, pessoal, dotaçOcs orçamentá-

. ria~ e atribuições, con.~tantês do De
creto-Lei 24.163, de' 24.4.1934. do De
creto-Léi 9.880, de- HUt.19-'!6. e ·do 
Decreto 31.980, de 25,10 .19-15, paf-'...sam 

Nenhum dos Senhores 
pedindo a pa-:u vra para 
dou-a cmno encerrada. 

Senadores 
dlscuSSio, 

ao IBRATUR. na data. em que êste ij~I~~i~i~~I~~i~~~ .. oe instalar. 
A.'t. 29 O IBRATUR d-eve.<:á 

râr em .tudo Quanto lhe fêr ~';:;";~~~;' 
com o Grupo Brasileiro de 'r 
íilia-do à AS6oc.iação [nl",'parlam 
tal' de Turismo .. com em 
x,elas (Bélgica), co~tituido de 
~bl'{.lS do pprlamento Nacion,;tl. e 
do pela ftesoh,ição L€gislativa 
ro 93, de 9.5,l!)(j7. " 

Art. 30 O IBRA'rU'R pOderá . 

EstÀ esgotada a matéria constante 
Ordem do Dia. 

inseri tos. (Pausa) 

Nada Il1:ais .havendo que trata.r, vou 
encerrar a sessão, designando para a. 

~~~bi1~~~~~t~~~H' a.nlunhâ a seguint.e: 
.pRDE1\'I DO DIA 

Em dl.scu"são. (Pctusú.) 

Não haVendo quem peça,. a. palá
vra pPi!'~ a, discUiOS§.O, dOU-a como en-

Sessão de 10 de setembro de 1964 

(Quinta-feira 

1 

Vot,açno, -em· turno único, 00'· ,n"O
jeto dé Lei -da Câmara "u9' 138, de 
1,964 (n,º 2.155-B_64J, de iniciat.iva do 
sr. '. Presidente. da R_epública., que 
tl'a.n~fonna. a EsC'-OIa Paulist.a 'de Me
dicina em estabelechrtenro solado. "de 

quica, e dá outras .providências, tendo 
Pareceres (n?$ 931 e 932, de 10(4), 

ter convênIos cOm eS polícia 
mllita:-€6, ou rodoviária.s,' federais 
estaduais. para a criaçüo e nKlTluten
Çâ0 de pessoal especializàdo, 'lue te
rá. por finalidade pr~tar auxílio 
onenreção aos turistas, nacioi1o. 1s 
e."tra:ngeil'os .. nos pqrtos. 

t~~~~;~;~~3.m~t~~:~~r ! ensulo; superior, de nSituÍ.eza. autár-

c'''''' .f"" da. Comissão de Pro)etos do Executivo 
favorável. com as emendas que ofe
rece (n\ls 1 a 4 _ CPE); e. de Flnan

estradas e estações roàoviá,'ias: e 
roviárias. C~l).g~~cEso NacionaL decreta: 

A:t. 31' Os estabelecimentos- a ser- Art-, 1q
" É o 'Poder Executlvo auto-

viços de turisino, qüando dtretamen- ri2'kLdo.a f9zt>r, pelo iviinistérío da Vis
te explorados pelo IBRATUR. goza- ção"e -.ob!,QS Públ:cits ~ DepartilIneri~ 
r[to de isençã-O dos impOstos tedera.1$, to de .Correios e Telégrli!os ~ as se
exceto do de importação, o qual de~ guinte.,s emiss es de seles: 
penderá de conccseão especIal, série comemorativa' da fun-' 
cada OUE:O. ~ Prela.zia . do Alto Sollmões, 

parágrafo úIiico. Gozarão de \8O,n-1 ~,l,ini.('\P':" de São paulo -Q,C Olivença, 
ção do Impõ&to do Sélo. durante o do :Patá-. çom a cstamp:l" 
prazo de dez anos, à contar da dnta 
dest.a Lei, os a.tos- e contratos de cons
tituição de emprêsas destinadas a 
CiJnstrução ou exploração da hotéis 
ou' outros estabele<:imentoo de tmis
mo. cujos'projetos tenham Sj~o apr~
vadoS' pelo IBRATUR. . 

Art. 32, NO prazo de cento e 
dIas doa- publicação desta Lei, 

,der EXecutivo expedirá o ·seu 
:. lamento. 

Art. 33 E' o poder E.xecutivo 

torizado a. ab:i'-ir ó-.cr~é:d,~!jt~'O!~l~~f~~~:;j trezentos tnilhôes- de 
stender, no 'carente 
pesas de instalação e 

~ do IBH.ATUR, ' 

.... Art, 34, E&ta Lei entra ém vlg-or 
date de sua publicação, re_vo2'àdns 
clispos1ções. em contrário. 

Q SR, PRESIDENTI~, 

Em dl,s-cussão 
:fJíausd) 

Nenhum dos SenhCre<; Senadores 
j;edindo a. palavra, encerro a q1.~cus-

-bl uma série -comemorativQ da. fun
dação 'da A.'i.Sccis!1ão Comerc1aJ.- do 
Eará, 'com sede em Belém, no mes-
m:o' Esfad/>'. _ • 

Art. ,2() .os selos. qUe "se déstin:1rão 
aos serviços po.slai.s, comuns e aéreos: 
serão lançados. em" circulação nos 3 
(três) mel::es seguintes à publicação da 
pl'<<,e:nte leI. e sua emís~áo correrá na 

de dotação global e?,istent~. 

Art. 39' Esta lei entrarâ- em ~vigol' 
data de bua publicação, r~.voga.da5 

. es em contrário. 

o, pf<ljeÍ9. irá ,à _sancão, 

t!: a srg-uinte a redação final 
aprovada: 

o Gongi'e~so Nacional decreta: 

favorâ;:el. - Dependendo de pro .. 
nunciamento "da Oomissão de COn':;
titui(;no e Justiça sôbl'é o projeto e 
as . t!mendas: _da..'!- demais CorilissÕ€s 
citadâs sObre s. emenda de plenário. 

2 

1
9 t aut.oriza.da a aber'tura'''I~II~~~~~(;e~ 

I ~~~r~:~~:ti~~('c da, Justiça e Negócios I1 
1"1 dO cr0dito especial de :-..• 

.OOa.ilOO,OO (l'int-e e c1nco ml-:: 
. de cruzeiros). destinado & 

o contrato, a ser celebrado 
0- Pepartnmento de Adm1ni,s
do Irte.smo Ministério e a 'IBM 

Indústria, Mâquinas e 
o- preparo, em 

de coiltabillda
cheques de pagamento 
que retornou" aos ser

em virtude de' opção:
artigo Mi, da, Lei nq 

, <ie 17 <le lulho de 1003, ' 
São: " d1.~pen."adns as' 'con

se refere' o- artigo 93 do 
Geral de contabilidade' 

do crédito de que 
Lei, o (tual será au

registrado pelo Tribu: 
ficando "em .ser" no· 

Tribunal. 

c .4 

Vo,I .. ,ã<>, em pl'imeiro turno, 'do Pl'O-
-:._ ,Ernt!nd,a, ã DonSUtuiçã.o 

n' 8,' de 1963" orl~1nâ.riO da Câmara 
dos Deputa.dos (n9 2-A-63, na ,oasá 
de • que dá nOva re~çã(" ao 

19' do art. 28 da -Consti_ 
Federal (autonomia do" Muni

j tendo Parecer fâvorável, sob 
de 1963, da Comissã{) Especial. 

:- Discus.sáo, em 
querimento n9 

'5 

I~os~~s~r~~~'~;~:~~~~;~~i~!!:~~ Foram . li':' 1 ~ 

~~~~~'~~r~~[~t requerinienoos 360 e. 3~1.. 9 primeIro,' 
nobre senadór Jefferson 

EL pro1'l'ógaç§.o, até o 
p"".e,,t". séssâo legislativa, do 

Comif'são Parlamentar 
criada - pela Ré.....::-olução 

da 
como 

suas relações com 
probli:!'lJ1a de tra'n5po1'te e abasteci

mento resultentes da'Inspeção." 
1963, pa.ra apurar as 

~i~~I~I~~~~~~~.~~iJ~~:~~~~ oorrtlpção° octrrridl18 

dos C<>rreiOs e Te-
do nobre Sena-

.pede sejo.·.o se- ~ '~I~~;;~I~ um dos seus T'lt,e)'l110) _ de ., 

. do, -

por falt.~" de 

requerimentos 'não podem -ser 
Istlbn,etidclS 8., votos na ses5ãQ de hoje; 

quorum. Ficam, portanto, 
para a próxima. 9s:são. -
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1 
Di:.cussão, em turno úniCo do Pro, 

jeto <ie Decreto Legislatlvo nO/ '16 
de 19134, originário da Câmara dos 
Deputados (119 141-A-64. na Cru>R de 
origem), que mantém o ato do TriQu
nal de contas da União que re_ 

_ curou registro a!) Nntrato de em
pfi~~tímo. com. recursos provenientes 
da. colocação de Letras do Tesour<.., 
no valor de Cr$ 50.000.000;00 <cin-
Quenta milhões de cruzeiros). cele-
brado entre a União e o Govêrno, do 
Estado do Pia-ui, tendo: Pareceres fa
voráveis sob n 9 783· e 784, de 1964 
das Comissões: de Con.sUtuiç.:ío e JuS
t:ça e de Finanças. 

8 

votklção, em turno único, do· Re
querimento n'} 360, de 19"64, pelo qual 
os S1's. senadores Jeiferson de Agiliar. 
JJ5é Guiomard e Walfredo Gurgel 00· 
licitam a. prorrogação~ até o fim da 
presente ,sessão legisla~iva. qo prazo 
da Comissão Parlamentar de InqUé
rito crlade. pela Resoluçã-o n Q 32, de 
1963, para apurar ilTegulal'idades no 
Departamento de Correios e Telé· 
grafos. ' 

9 

VO(6.ção, em turno único, do Re· 
qnerimento n Q 361, de 1964. pelo qual 
o SI'. Senador Desiré Guarani. 8011 .. 
cita qUe o Senado se faça. represen .. 
tar por wn de .seus membros no m 
congre.:so de Proprietários Diretores 
de. JorJUUa do Interior do Estado do 
Rio Grande do SUl, a realizar-se de 
12 a 14 do corrente mês em Caxias 
do Sul. . 

10 

Díscussã-o, em turn-o único, da re
dação fiÍlal,· (oferecida. pela Comis
:lão de Reda.çã.o em seu Parecer n9 
971, de 1964), das emendas do Sene.~ 
do ao ProJet-o de Lei da. Oâmara. n9 
139, de 1964 (n' 2.173--A-64 na CaBa 
de origem), que J.n.stittLi o salário
educação .. 

11 

Discússâo, em turno fulico, do Re
querimento n9 362,' de 1964. pelo qual 
o Sr. Senador J-o.sé Ermírio solicita 
a. criação de uma Coml~ão Especial, 
'de cinco senadores, .pal'a. emitir pa
recer, no prazo de dez dias, sôbre a 
conveniência, ou não, de compra. da 
subsidãiras das "American Foreign 
power co. Ine.·' e da. "Brazilian 
EIetric power Co" nas condições pro
postas peldi Poder Executivo, através 
de Mensagem. envieda. ao Congresso 
Nacional. , ~ _I_,_!...L. 

12 

e o Govêrno do Estado do Rio Grancte 
do Norte, com rec.ursOs_ proveniente., 
da colocação de "Letras do Tesouro", 
Lendo - Pareceres Favoraveis, sob 
nl,'s 839 e 840, de 1964, das Comissões: 
- de constituição e Ju.stiça e - de 
Finanças. 

Discussão, em turno Ul1lCO, do pro~ 
jeto de Decreto Legislativo n'l 90, de 
1964, originário da Câma.ra dOS Depu~ 
tactos (n9 133-A-64, na Casa de or! .. 
gem) que mantém decisão denegató .. 
ri~ do l'ribunal de Qontas da União 
ao regist.l.'o de contrato de emprés .. 
timo, no valor de Or$ .... ~ ........ . 
1.000.000.000,00 (um bilhão de cru ... 
zeiros).~ celebrado a 19 de junho de 
'1963, entre a União Federal e o 00" 
vêrno do Esta<lo de Pernambuco, com 
recursos provenientes da. coloc.ação 
de "Letras do Tesouro". tendo Pa .. 
recereS Favoráveis sob n9s 841 e 842, 
de 1964, das Com!a:lôes: - de Conso, 
titutçác e Ju.stiça, e - de Finanças. 

15 

Discussão, em turno único, do' Pro .. 
jeto de Lej d& Oâmara n9 107, de' 
1964 (n9 2.026~A-64, na ensa. de ori· 
gero) que a.utoriza a. abertura do cré .. 
dito especial de Cr$ 13.500,00· ao Tri_ 
bunal Regional Elei~oral do Piam, 
pal'a pagamento de dívida de exer .. 
cicios findos, tendo - Parecer sOb 
o n9 902, de 1964, da. Comissão de 
Finança.s, pela. aprovação tio nr'O'
jelo. 

Discussl'l.O, em turno· único, do Pro~ 
jeio de Lei da. Câmara nl? HJ6, de 
1964 (n9 L 154-B-64, n. C .... de ori
gem, que concede 1.senção de licença, 
impostos e taxas que recaem na im_ 
portação ~ uplll- cJlnica móvel de 
campo, completamente equLpada, 
doada à União Norte Brasileira do, 
Igreja AdventLsta do Sétimo Dia, que 
se encontra no pôrto de NOva. Yorque, 
tendo Parecer sob nOs 826, de 100-1, 
da COmissã.o de Finanças, favorável. 

Está encerrada a. sessão. 

(Leva.nta-Se a sessão 
horas e ~O minutos). 

16 

.~p:c~;;:;;~,;~a OU ina,tlvidade l'emune ... 
n em lei" i 'j 

único. ttessaIva-do o dl6-, 

"i;~~lli~~i~~~~ neste. a.rtigo,. o Diretor qWJ i 
~~lt::d~: I :;::,'}()~ser inscrito ficará. sujeito a um I 
Jl de carência de 5 (cinco), 

eMto de apO'entadoria 
. ~ 

.. Art. 6'? O A.s.';oc1a-do cbl."igatórJo-, 
facultativo que perder o empl'êg:o~ t 
suspenso de suas funções ou se 

licel.cíar p6.l'a tratamento de inteI&· 

EMEN1>A W' 1 

(da .oLS) 

A;, artigo 19 

Ond~ se lê: '"'até Q. dat,,,, de 11 d-e 
Junho de 191;2". 

Leia-se: "até a data de 26 de JU" 
nno de 196411

• 

EMENllA W' :1 

(da GLS) 

Ao parãgrafo tinico do· artigo 1~ 

Transforme-se o parágrafo em , 19 
e aére.scente-se o segujnte: 

Se.! partict&\.re.s sõmente poderá con· 
tinuar Q contrjbUll' ])are. o S.A.S.SE .. 

direito aos beneUc1os. e santa ... 
pelo mesmo concedidos, se pag'U 

contrtbldção de seguradO e mal. 
a que seria devida. pela InstituIção & 
que estava vinculado". 

(da CI.S) 

!l.hlde-ae para artigo 10 o atual ar .. 
6'" e illclu9m~se Ó8 seguintes U .. 

SQ e 99: 

"Ar~. a~. Os ftlllciQná.rioa das CaJ
xas Econômici1& Ea~duaJs. bem como 
os servidores das Aa&OciaÇÔ6S de Ola.s.
se que congreguem exclusivamente 
ecQnotniár~~~ serão inscritos no ser .. 
viço de """"têncJa • Beguro soc!&l 
dos EconomIá..ri08. cOlD-o s.s.soc1ados fa .. 

"I 29 .serão C0ll11)UtQdas. para efel.. cultativ08, desde qUe o requeiram no 
to da fixação do prfodo de carência, praZo õ'e 36 (trinta) dias a c.ontJt.1." 
as contrbluiçõeB Já, pagas peloo ser-. da data. desta lei ou da admissão na. 
vidores e recolhidlls à. conta dO entidade empre~adora. provem ter 
S.A.S.;S.E.". menos n'!,e :ta(~~t:u: ~a;~ r~~ 

E1'lIENDA :N9 3 Ic()lh,om correspondentes contribul .. 
. (da {)LS) sido Julga<los aptos em 

Ao ~rt, 29 

Inclua-se entre aa palavras 
cimo" e' Una. seguinte proporção'l 
exPressão: '"'durante dez 
oonsecutvos" • 

(da CLS) 

PI'oced\do pelo m~mO 

Com. a sua. 
e dec!araçã-o 

Ao art. 39 !:ft:~~~~'~:E~~~~~~'t~~:~ Inclua-se, entre as ptJavrns '"'su-
plementar'· 'e "incidente sóbre o Ven-

cimento" a' eJq)ressão: I'durante dez li,; q;~f~f~'0n'~"?,,?ri~;r~ (lO) anoS consecutivos". I: 
EMENDJ,. W' 50 

(cia G'LS) 

o parágrafo único do artigo 49 pas" 
sa. a ter ao seguinte 'redação: 

"Parágrá.fo único. Os Diretores do 
n se-

Discussão, ero turno único, do Pro
jeto de Decreto LegiSlativo n 9 74, de 
1004, origihárlo . da. Câmara dos 
Deputados (n9 143-A~64, na Casa de 
origem) qUe mantém decisão dene
gatória do Tribunal de COntas da. 
União ao registro de contre.to de em· 

.......... .................. ....... ••• Conselho SuperiOr e ds Caixas Ec()o a L!1 número 3.149, de Zl 
nõmicas Federais serão -m.scri to., no •••••• ~ ••••••••••••••••••••••.•••• .serviço' de Assistência e seguro Se.. de 1957. qUe dispõe sôbre 

1~~t:~I~"a obrigatórios. do serviço de - ·---·~ •• u ..... o.o ...... · •••••• c1al dos E'Conomiários, como 8SS0Cia~ I~ e Servíço Social dOS Eco--
dos facultativos, desde que o requei... nomiáti-os". • 
ram no prazo mã,ximo de 30 (trinta) 1--------------dias a conLar da data do respectivo 

préstimo, no valor de Cr$ ............ .. 
400.000.000,00 (quatrocentos milhões 
de cruzeiros), celebr;1do em. 19 de 
abril de 19,63, entre a Uni10 Fc1eral 
e o GOvêrno do Estap-o do Rio Grande 
do Norte" com recursos provenientes 
da. COlocação de "Letras do Tesouro", 
tendo Paraceres Favoráveis sob' na. 
837 e 838, de 1004, das Comissões: -
de .constituição e Justiça e - de·Fi
nanç,as. 

Parecer .. "9 941, de 1964 ato de nomeação, hajam sido Julga-
~ ,dos aptos em eXan1é médl.:e procedI" AVISO 

. do pelo mesmo Serviço, e tenha.m 
Redaçftq tlg.s emendas do Sena.. menos de 55 (cinquenta e cinco) anos S ao Projeto de LeI dii camarà . .:da idade". 

• Concurso. ara 

~ '&S'It J.lT!U:Jtlb_: B, 1!fJ!16lr EMENDA ,.. 6 

AUXI ar e I a IV 
As provas de PQrtuguêS marcadas 

para 03 dias 12 e 13 do corrente, fi .. 
cam adiadas para o dia 20 (domIn
gO) próximo à6 14 horas, nos seguin
t., locaJs: 

13 

Relator: Sr. Wallredo Gurgel: 

A Co~ão apresenta a redação da8 
emendas do Senado aO projeto de Lei 
da Câ.mara n9 19, de 1963 (n9 3, 846·B, 
de 1962, na Casa de Origem)' que al .. 

. Discussão, em turno únic? do Pro- tera. O parágrafo únjco do a.rtigo 20 
Jeto de Decreto LegislatIVO n.' 82, da Lei n9 8.149, de 21 de maio de 
de 1004, on-gmá.rio da. Câmara dos 195-1, que dispõe sôbre usociados obri
Depult>d08 (n9 )51_A_64, na ea.sa de galóri08 do Serviço de Assistência e 
origem) que mantém o .~to dO Tri- ServiÇo Social dos Economlárlas 
bUDa) de Contas da. umao, que l't- . • 

~
u regLstro ao oontrato de em- Sala das Sessões, em 2 de setembro 

réstlmo, no va.lor de ar$ •......••• de 1964. _ Antonio Ca.rlos, Presl .. 
.000.000,00 (duzentoB milhões de dente. _ WaJ.Jredo· Gurgel. Relâtor _ 

$rurelros), celebrado entre a UniAo Menezes Pimentel. 

(da (r.:.s) 

Transforme-se o atual artigo 59 pa .. 
ra artigo 19 e acrescentem-se 'OS se
guint~ aritgos 59 e' 69: 

"Art. &1 Não será inscrito no 

Inscrições de nwnero 1 " 1.100 
(Elefante BrancO) 

• 
Inscrição de· número 1.101 a L BOO 

(CMeb-Plano PilOto) 
Serviço de Assistênct.& e Seguro So-
eI&! dos EconomlArlos, o diretor que InScrIções de número 1.801 a 2.4-18 
à clata do decreto de nomeaçãO, a (COngresso NaclClllal) 
.. teJa assocla<lo a qualquer outro ór. OS candidatos deverlo comPArecer 

gl.O da previdência, a.Jnda qu,;. em 130 (Trinta) minutos ant., da hora 
decorrência. de emprêgo ou Q,tividade fixada nos lOO6,Ls acima. tndicados. 
privada, ou qUe em. conse~Uênola de Dla& lO _ 11 - 12 _ 1.5 e 16 de 
funÇã'O pÚbllca., m.tlit&l' ou ci"vq, tenha setembro de 1&6': . 
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COMISSõES PERMANENTES 

MESA 

I'resldente Moura Andrade tPSD, 
lf~cf-preSlc.emt N(Jg·t;elr~ dl Gama (PTB) 

1,° Secretário ~. Olnarte Marts IUDJ..JI 
;&" :;ec:r~t:U1t - OUber[.(; Mer1ulJO PSD) 

8." secretário - Adalberto 5enB (P'l'BI 
4,' SecretArio _ CaUete PlnJ1eiro IPTN) 
1.l Suplente _ Joaquim Parente tUUN' 

• SUplente"- (~'J' v,HnOlf'. PSD) 
3.1;1 Suplente _ VasconceIJos TÓrres ,PTB) 
4,." Suplente - Heribaldo vletra iSt.~ tegenda 

REPRESENTAÇAO PARTIDARIA 

BPn 

PARTIDOSOCIAJ. DKt.IOCRATICO <PSD' -- 2lI r.presenta.ntes 

1. Jose OUiomard -" Acro 12~ AntOnJe, BaJb1QO -: Bahia 
D. Lobão da SUve1ra - ParA 
21 EugêniO Sarros - Maranhão 
(I . SebastiA.o Archer ~ Maranhão 
fi. Victorlno FreJre - Maranhão 
6 SIgetredo Pacheco - Piam 
'I. Menezes Plmente) - Ceará 
8. Wilson Gonçalves - Cearé. 

" Walfredf' Gurgel - :\ O. Norte 
10 Ruy Carneiro - Para.íba 
11. Lei\<! Neto _ Sergipe 

, 13, JrfteraC>D de AguIar - E. Santo 
14. Otlbertc, Martnhu - Guanabara 
15. Moura Andrade - São paUlo 
16. At1Ilo Fontana - Santa Oatartne. 

1

17 Guldo MondUl - R, G. Sul 
18. Benedito I'alladares - M GeralB 
19. Filln t• MUl1et - Mato Grosso 
20 José ""'llemno - GolAs 

\ 
21. Juscelino Kublt3chek _ OolAs 
22. Pedro Ludovlco - Gofás 

, 
PARTWO rR1\BALH1STA BRASfLElRO <PTBl - 17 representantes 

1 Adalberto Sena - Acre 10. Pessoa d:e Queiroz _ Pernambuco 
. 2 OSC.QI Passos - Acre 11. JOSé Ennlrio - PernambUco 

12 Sílvestre Pérlcles - Alagoas 3 Vivaldo Lima - Amazonas 
4 Edmundo Lev1 - Amazonas 

.6 ArthUI Vlrgllio - AmazonaB 
fi Antõnio Jucé - Ceará 

13. Vasconcelos Tõrres - Rio de Ja-
neiro' 

14 Nelson Maculan - ParanA 
15 Mello Braga - Paraná '1. Dlx Ruir' Rostldo - R. G Norte 

li Argemlro de FigueIredo ~ Paraíba 
9. 8arrM Carvalho ...:. Pernambuco ' 

16. Nogueira da Gama - M Gerais 
17. BfzetrB Netl'l - Mato Grosso 

UNIAO DEMOCRATlCA NAcrqNAL IUDNJ - 15.representantes 

1. ZaC'harlas de Assumpção - Pará. 
2 Joaquim Parente - Piaul 

9. Padre Clllaza·ns - São Paulo 
10. 'Aclolpho Franco - ParanA 

. 3 Jo~ CândIdo - Piauj 11 Irineu , lrnhaUSel"' S. oa.tartna. 
12 Antônio Oarlos - 8. Catarina 4 Dinarte Mariz - R. G do Norte \ 

fi João Agripino - Pfl.raiba. 
6 RuJ Palmeira - Al~~oas 
7 . EurIco Rezende - E. Santo 
8. Afonso Arino~ - Guanabara 

13. Daniel Krieget _ Rto Gra.nde do 
Sul 

14. Milton'Campos - MInas Gerais 
15: Lopes da Costa - Ma to Grosso 

PARTIDO .LIBERTADOR IPLl - 2 re1J;resentantes. 
1. Aloysio de Carvalho - Bahia I 2. Mern ele Sá - R. O. do Sul 

I 
PARTIDO mABALHlSTA NACIONAL CPTN, ,- 9 representantea 

1. Cattete PinheIro - Pará I 2. Lino cie Matos - S. PaUlo 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA IPSP) - 2 representantes 

1. RaUl Gluberti - E santo I 2. Miguel Cc~uto - R~ de Janeiro 

PARTIDO SOCIALlSTA BRASILEIRO IPSB, .- 1 represeotantf 

1. Aurél10 Vlan!, - Guanabará 

1\40VIMll!NTO TIlABALiUSTA RENOVADOR ,MTR) - 1 representante 

1. Aarão Ste1nbrnch - RIo de Jal'lelro 

PAR'I'IPO REPUBLICANO <PR) - 1 rel,resentante 

- 1. Júlio Leite - Sérg1pe 
\ 

.. ARTIDO DEMOCRATA ORISTAO 'PDC). - 1 representante . 

, 1. AmOD de Melo - Alagoas ! . " • 

,. SEM LEGENDA 

:a. Jos:;:phat MáriD.ho - Bahia ,2. Hetibaldo Vieira - Sergipe 
. RESUMO 

Partido SocIal Democrát1co (PSD) ............ "0'" "0.0'11( 

Par"tirJ(l frftba1h1sta Brasllelro (PTB) ................. " •.•• , 
Un1t\o oemooráUca Nacional If1DN) ................. _ •• , •. ~ 
Pa~do Libertador CpL)· ........... ·0 ...................... ... 

Partido l'roba..lhista NacIonal (P'I'Nl ....... __ ......... . 
PartIdo Sacia) Progress1stt\ (PSP) ••••••••• :O;u ••• {O.OI; 

Partido Socialista Brasileiro (PSB) .... u ... __ .. u •• 
PartIdo RepubUcano IPRl ................ 0.0 ........ __ 

Pilrtldo Oe.m.ocrata Orlstão (PDO) •. ' .................... . 
MoVimento Tratalhlsta. Renovador (l(TR) •••••••. , •••.•. 

Sem legenda .... o'. o.· ... !.~.t.t. •••• ,. t ••••• "0 ~.' ••. t ,. , ...... ·c. 

22 
11 

15 
B 
O 
O 
1 
{ 
1 

M 
9 

06 

BLOCOS PARTIDÁRIOS 

Bloco Parlamenlar [udCllc.nd·cnte 

PSP 
PTN 
PSB 

............................ , ........ . 2 Senadores 
2 $enadures 
1 Senadol ••••••••• '0' o •••••••••• , •••••••••••••••• 

PR .••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •• 
MTR ..•.••••••••••• ao •••••••••••••••• to •.•• 

1 Senadur 
1 Senador 
1 Senador 
2 Senadores 

PDO 
S~ ieg~;~ia:·:::::::.:::::::.:: :::~.::::::::: 

I.Jdet do GovemQ 
Da.n1el Kr!eger iUON, 

10 Senadores 

LIDERANÇAS 
Vice-Llder 

Mem de Sã 

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE. 

TJ l4er: Uno de MatOS U'TN). 

Vice-Uderes 

Aurelio VIanna. lPS.B} 

Jú.ll0 Leite - IPR 
Josaphat M:U'1nbo !ser !egenda.) 
aarllo Stelnbrueh 'MTR) 
Miguel Oouto 'PSP' 
AmOD de Meno (PDO) 

n - PARTIDOS 
, 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRA.'l'lCO PARTIDO LIBERTADOR <PL) 

Lld.er; Mem de sa ePSD, 

Llder: F1l1nto MtuJer 

V1ce-LJderes : 

Wilson GODçaJV~ 
Btgefredo Pacheco 
Walfredo Gurgel 

PARTIDQ<l'RABALHISTA 
BRASILEIRO <PTB) 

L1der: Arthur Virgll10 

Vlce-LJderes: 

Bezerra Neto 
Oscar Passos 
Ántônlo Jucá 

Vil'.e-Lider: Aloysio de Carvalho 

PARTIDO SOClAL PROGRESSISTA 

Llder: Miguej Conto 
Vlce-Lider: RauJ GluberU 

.. PARTIDO rRABALHISTA 
NACIONAL <P'l'N) 

Uder: Llno de M.atos 
Vice-~1der: Cattete Ptnhelro 

n1l - PAR'l'lDÓS UI> .u~ SÓ 
REPRESENTANTE 

MOV!MEN'l'Q fRABALHiSTA· 
RENOVADOR ,MTR. 

Representa.nte~ Aarão Stelnbruc~ 

UNlAO OEMOCRATICA NAOIONAL PAR'rIDO DEMOCRATA CRISTA'" 
IPDCl 

100Nl I 
LIdar: Daniel Kr1eger 

. Vtce-Lideres: 

Eurico Rezende 
AdoJpho F'ranco 
Padre Calazans . 
Lopes da Costa 

Representante: Arnon de Mello 

PARq'IDO REPUBLICANO (PRo) 
Rept'esentante:' Júlio -.;..eite 

PARTIDO SOOIALISTA 
BRASILEIRO ,PSB'O 

Representante: Aurêllo Vianna 

AGRICULTURA 

Presidente - 'SenadoI José Erm"lrlo (PTB) 
Vle&-PresJdente - Senador EUgênio Barros 'PSD) 

Titulares 

Eugênio Barroo 
loSé Fellclano 

Titulares 
José EnnIrto 
tllx-HUit Rosado 

TitUlares 
Lopes da Casto 
AntônlO .Oarloa 

Titular .. 

8\U10 LeIte 

• 

OOMPOSIÇAO 

l'SD 
Suplentes 

L Att1I10 Fontana 
2. Benedito Valladarea 

Ji'Tb 

SUplenteB 

1. Melo Braga 
9. Argemlre do FIgueiredO 

ilDN 
Suplentes 

1. Daniel Itrleger 
I. Jo~o AgripinO 

a.p.l. 
Suplentes 

RaUl· G1Ubettl IPSl'). 

SecretáriO - José Ne'y Dantas. . 
IU_: - qulntu-felraa, IIB 10 hor .. 
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CON"STITUIÇAO li JUSTiÇA 
Presidente - Afonso A.r1no:l (UDNl 
Vice·Presldente - WÜBOD Gonçalvc::. (PSOI 

Titulares 
Jefferson de Aguhu 
AntOruo Balblno 
Wilson GonçalveI!I 
Ruy Carneiro 

Titulare:s 
t:amundo Levl 
Bezerra Neto 
Arthur VirgUlo 

COMPOSrçA9 
PSD 

PTB 

IJDN 

oSUpieOtel 
1. Menezes Pimentpa 
2. Leite Neto 
I. Jose FeUclano 
4. Flllnto Müller 

Suplentes 
1:, Al'gerniro de Figueirea. ... 
3. Oscar Passos 
2. Melo Braga 

Titulares 
AloySl0 de Carvalho (pL) 
Afonso Arlnoa 

Suplentea 

1. Daniel Kl'leger 
a. João Agripino 

Milton Campos (.) 3. Eurhco Rezende 

d.P.l. 
Titulare.. $uplentM 

JOSapha Marinha tsem legenda) Aarao Ste1nbru.cn (M'l'R) 
Secretâ.ria - Maria Helena Bueno Brandão. 
Reuniões - .Quartas·reiras ê.s 16 boru 

DISTRITO FEDERAL 

PRESIDENTE: Senador Aurélio VIana 

VICE-PRESIDENTE: tienador Pedro Ludovico 

Titulares 

redro LudoviClr 
Filinto \!lülleJ. 

Oscar Pa~os 
Edmundo Levy 

P. S. D. 

P. T. B. 

U. D. N. 

Suplente::. 

JOSé Fel1clano' 
Walfredo Gurgel 

Melo Braga 
AntOnio JucA 

Titulares 

Pessoa de Queuoo 
AntOnio Jucá 

I'itularea 

Padre CalazanB 
Mem de Sé IPI.) 

"'rB 

1. 
2. 

UDN 

1. 
2. 

B.P.1. 

Suplentm 

Edmundo Lev1 
Vivaldo LJmo 

Suplente3 

Afonao Arinos 
Milton Campoo 

l'ltularea Suplentes 
Josaphaf Marinho '-Sem legenda I Ltno ele Mattos 'PTh) 

SecretãrtB _ Vera Alvarenga Mafra. 
Reuniões _ quarta· feiras às 16 horas. 

• FINANÇAS 
rI t::>lQente - ArgemlrO de l:"lgUeUedo (PTB) 
Vlce- PreSidente - Daniel Krieget (UDN) 

TífUIRf'QJ 
Vtctorlno Frerre 
Lobão da SUvelra 
Sigefredo Pacheco 
Wilson Gonçalvea 
Leite Neto 

l'i1ulares 
Argemiro de FigueiretA.\J 
Bezerra Neto 
Pessoa de QueirOZ 
antOnio Jucã 

I1.tularee 
DanIel Krieget 
Irtneu BomhaUBel1 
Eurico Rezende 

ritu131 
, Mem de Sã 

I'tli ... ~_ 
Uno de Matos IPl'N) 

COMPOSJQAO 

i'su 
Suplente3 

1. Att1l10 Fontana 
2. José GUlomard 
3 Eugêruo de Barros 
4 Mene~ Punen~ 
5, Pedro Ludovieo 

::'i'1TB 

nDN 

Suplentel 
:t. José Erm1rlo 
2. Edmundo Levt 
3. Melo Braga 
4. Oscar Passos 

Suplentes 
1. Milton Campos 
2. João AgripinO 
3 Adolpho Franco 

?L 

B.P.1. 

Suplent-~ " 
AloysiO de Canalh1) 

1. Júlio LeIte 'PRI 
·SUpleot& 

3173 

EUrico Rezende 
AntOn10 Carlos' 

zacharias de AssWDpcAa 
Lopes da Costa Aurélio Vianna fPSB) . 2. JosaDhat Marinho (Sem legenda; 

B. P. 1. 
. AlU'p.lio Vianna Lino de Mattoll 

SECRIlITARIO: Aracy o'Rem, de Souza 

REUNIOES: 5'·felr ... - M 16.00 norao 

ECONOMIA 
?resldente - Leite Neto .tPSD) 
Vice-Pres1d.en:o - José Erm1r1o (PTB) 

Titulares 

Leite Neto 
Attilio Fontaru 
José FeUclano 

TitUlar"" 
José Erm1r1, 
Melo Braga 

Suplent .. 

COMPOSrçAO 

PSD 
Suplentes 

1. JefterSon ela Ag'tl1tM. 
~. Sigefredo Pacheco 
S. Sebastl~o Archer 

I'TB 

UON 

Suplen~ 

1. Bezerra Neto 
I. OScar Passou 

Titula.re:B 

1. José Cândido AdolphO Franco 
Lopes da COSta 
lrineu Bomhau.se.-

a. Zacharlas de /IsS1JJIlPOlIâ 
S. Mem de S!I <PLI 

B.P.r. 

Miguel Couto (PSP.· 

Suplenta 

Aurelio Vianna (PSR). 
Becreté.rla - lU"-",,,. O"Relll.,. 
Reuniões - quIntas-feiras. lo 15.30. 

EDUCAÇAO E CULTU~ 
Presidente - M.n .... Plmental <pSDI 
Vice-Presidente - Padre Càlazans (P'I'BI 

l'itUlarea 

Menezes Pimentel 
Walfredo Gurgel 

COMPOSrçAO 
PBD • 

Suplentel 
1. Benélllto Van._ 
8. S1ge!redo Pacheco 

(.) Licenciado. SUbstH;ultto pelo Sr. Eurico Rezende 

.. 

Secretàr10 - Cid BrUgger 
Reuniões _ Quartas-feiras . 

INDOSTRIA E COMÉRCIO 

Presidente - Senador José FeUclano epSD) 

Vice-Presidente - Senndm Nelson Maculan (PTB) 

COMPOSIÇAo 

"!1twaretJ 

°José Fellciano 
Atilio Fonta.na 

Nelson MácutaA 
Barros de carvalho 

AdoJpho Frânco 
lctneu BornhaUSeD 

YSD 

PTB 

UDN 

S.P.1. 

. Suplentea 
Lobão aa Silveira 
Sebastião Archer 

Vivaldo LIma 
Oscar Passos 

Lopes da Com 
Eurloo Rezendo 

Aarão Stetnbruc1t RaUl Gluberl 
Secreté.rla _ Jt48r1a. Helena Bueno BrandAo. 
Reunião _ quIntas-feira>. u 16,30 hOrall, 

LEGISLAÇAO SOCIAL' 

PRESIDENTE: Senador Vivaldo LIma !P.T.B.I 
VICE' PRESIDENTE: Senador Walfredo Qurgel (P.d.D.) 

Titulares 

.fC,uy Ca.;.nein, 
Walfredo GursQ 
AttWo Fontn.Ila 
Eugênio Barros 

Vivaldo L1ma 
.d.nMnio Jucá. 

"Eurico RezenelQ 
Antônio Carlos 

P. S. O. 

P. T. B. 

ti. D. N. 

Suplentes 

....tte Neto 
José Gulomard 
Sige!redo Pacheco 
Lobão da SUvelra 

Edmundo Levy 
Pessoa de QueIrcm 

Lopes da OOStl. 
Zachariao do Assumpçlio 

P. S. B. e ~:l T. R. 
Aurélio Vianna Aarlio 3telnbruc1t 

SE=ARIO: Clãudlo I. Carneiro Lea. 

REUNIOES: 3~·teiras _ ê.s 15,00 horBl 
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MIN,.\S É ENERCIA 
PRF.81DENTE: senador .. 1usapmlt Úlarinho (P.B.I.) 

VICE-PRESiDEN'l'E: Senadol' JoSé ,Erm1rlo (P. LH.). 

rtttilare~ 

Benedicto Jalladares 
Jefferson de Aguiar 

JoSé Em11rlo 

P S. D. 

P. T. -B. 

Suplentes 

Pedro Ludovlco 
Filintll Müller 

Argemiro de Figueiredo 
. . U: D. N .. 

Nelson MaCula0 
AntÔnlo .Jocâ 

Jóâo' AgrIpInO 
"Antônio C'ulos 

Jo;é Cândido 
AfonS() • ..tinos :B_: P. r. 

.;tosaphat "n.larinho Júlio Leite 
SECRETARIO: Cláudio r. Carneiro Leal 

. POLrCÜNO DAS SÊ()-AS 
PRESIDENTE: itmndor RUJ' Ca,rne;lo (P:S.D.) 

V!CE~PRESIDENTE: Senador Aurélio Vianna IP.S.B.) 
·1'i.tulnres - . Suplept~s 

Po'·S.·D .. 
nuy CarneIro __ 

. sebastião Archer 
P.T: -li. 

Stgeíredo, Pachecl 
L~ite Neto 

Dix-Bult Rasnuo _ Ontónió Jocá 
Jos~ .Errnirlo Aigcmiro 'de t'lgueiredo 

U. 
João - Agripinõ 
José Cândido 

LOPes dn Oosta 
_ _ . AntônIo Ca~lo~ _ 

1':8. B. • P.·R, 
Aurélio Vianna. . Júno lJeit.,e 

S'EORETARlçl! Cláudio 1. Carnr.lró Leal 
REUNlOES: 56 ·feiras - às 16.o-u horas 

.' 
PROJETOS DO EXECUTIVO. 

-. PRESIJ:JliNTE:: Sanado. JóãoAgrlplno IU.O:N.1 _ 
V10E-PRESIDENTE: Senado!' Wilson Gonçalves iP,S.D.l. 
TituHt.rês .. -- SupJ.ontes -

l.elet: Neto 
Jost Oulomard 

-Memde Sá 

Barros Carvalhr 
B~ _erra Neto. 

Da.n!~J Krlcger. 

-P. 8. lJ, 
1, "Walfredo Ourgel 
2, José F~~}jctailu . 
3. Rui :Carnelfo 

P. L',
.1. AlOysio deCarVlllh •.. 

P,T.8. 
1. Edmundo Lévy 
2. Melo Braga 

"0 •. .0. N:' 
1, Antônlo Carla, 

. ~ 2> Ad'olto Franco 
S, P .. \..-

Llno de ~attQg '1. Aurélio Vianna 
SECRETARIO-: ''José Soares de Ollveira Filho, ,eventna.. " 

-. REUNlOES: S'-felra -- às 15,00. hor.. -

REDAÇ.a.o-
PRESIDEiit"É: senador. OIx-Huit' Rosado '(P~T.B.) 

". VICE-PRESIDE1,,'TE: • Senador- Antônio 'Carlos (U.D.N.1 
~'l'itu)~res . Suplentes 

WalIredo . auigel· 
~ebastiãó Archer 

Dlx-liult ROSado 

" AlltÔnlo 'Carlos 

-I'i-S.D. -. 
P. T. B. 

tI.O.,N. 

Lobão da SÍlveira 
. . José Fel101a.no '. 

~ -.Edmúndo Levy 

,:-.. E1Ú'!CO '-~Ê 
BPl • 8;LEG ENDA· : •. . 

Júlio .Leiw " '. _Josnphat MI1Mnh .. 
·SECRETARIO: Neu,.- J,- Verrlslmo 

REUNIOES: 4a:felr. -às 16.00 bora. 

.RELAÇOESEXTERIORES 
. PreSidente Benedito ;V'ajJ.>\d.al e.s (1-'SO) , 
VIce· Presidente - .PeSsoa ele Queiroz IPl'B) 

TItulues 

Bened1cto V'\.llada.res 
l'Ulnto MUIle, _ 
Menezeb l?i·oente.1 
JOSé Guloniard 

Pessoa de" QuelI02 
Vivaldo LIma 
Oscar p~os" 

. AntOniO CBrlo$ 
. JoSé Cândido· 

RUI" Palmeira 

_ Suplentes 
PSD 

_ l. . Ruy -Carneiro 

PTIl 

'I. Leite Ne~. , 
lo Vletor1no· 1:'"'I·etre 

4. WUSOD, ponoaJvea 

I, 
a. 

·3 rum . 
AntOnlo Jucé 
A'rgeml:ro ele FllrUelre .. 
MeiO Braga 

I, Padre OSlazaru 
S. Jo&o- Agripino 
3. Mero dI! Sé tPU 

. B P.I .. 
Aarão Stelll!)rueh IM'I'lU Ltno de Ma.tw., l.i'TN> 

Sectetdrto - Joio satIsta Car1.ejon BrllnCO. 
BeunUle. .. qWllfa.&.-telr..... ~ 16 DoraJ<-

• 
, 
1 

SAl/DE 
PRESlúENTE: . Senador sfgefredo f'ac:heco (P.5.D.)" 

vICE-PRESIDENTE: Senfldor José Cil:ndido (U.D.N,) 

I'ituJnres 

61gefredô E'achcuu 
Pedro Ludovico 

Pix-Huit" RosacJ 

Raul Giuberti 

José· Cândido 

P. S. D. 

.P. T. B. 

-P. S. P. 

ti. O. N. 

Suple-nt-es 

Wnlfredo Gu.rgE" 
Eugênio Barró. 

ilmônio Juca 

~'1iguel cout.o 

Lopes da. Costa" 

:SECRETARIO: Ar-~ey~~O'RelUY- de 50uZ! 

R.euniOe,,: 5~-teita"...,.. às 16:00 horfUI 

SEGURANÇA NACIONAL 

P~,ESIDENTE: Senador 'Zacarias "de ASSU.DlpçãO CU ,D.:N.) 

_ Vld~ttn..ESID,;N'rE: .senador Oscar Passos .(p .5.0.1 

Titulares 

flctorttl.O f'relr( 
José 'Gu!omard 

OSCar Pas.::;os 
SUvesÚ'f' 'Péricle! 

.p; _T. B. 

.' "O. O. N. 
zacharla.s ae A.&."Um!)ÇIo 
Irlneu -, Bornhnusen D 

-- B. P. I. 

Suplentes 

. Ruy Carneiro " 
AttilJo ,Fontana 

J OSÓ E'.rIIÚrio 
Dix·l-Iu1.t . R!lsado -

Adollo Pranco 
Eurico Rezende 

RaUl QIUbp..... 'AutéUo Vianna. 

s~bRErAR.io: Alexancll'e P!aender 

REUNI~FB: 6',leira ..; às_ 15,OQ horAi _ 
/ 

. "SERViÇO PÓBLlCO'CIVll 
- . 

PRE5I~J!íNTBl: Senador AlOl',stO. do '~arvalbO-' lP.L.) 

VICE-PRlI:SIoEN'I'lll: Senador Lelt. Neto (P.S;D.) o 

TJt.ulare~ 

Leite Net<> 
_ IIIlgefredo 

Dpt-Huit Rosado 

_ 811vestre P~i10Je.s 

Padre -Calazn.n! 

Aloysio de Carvalho 

Aarão Stelnbruch 

P. 11. O .. -. 

1'. T, B. 

"O. O. N. 

P. L • 

B. p, I. 

,Supleni" 

l1jctói'lno Prelt. 
l'UlntO'Müller 

Mele $rãgo.' 
"Ã-'1tOnio Juc4 .. 

Antônio Carlos' 

Mem de S4 

M1SUél Coulo 
SEOr lI1'ARIO:.· José Ney Passos Dant .. ( 
REUNlCES: S'.felr .. _ As 15,OQ 110r ... 

TRANSPORTES, COMUNICAÇõ!"S E OBRAS-POBLlCAS 

. PREsIDENTE: !Íenador L<>pes da-C~ <I:t.O.N.) 

VICE-PRESIDENTE: BepadorBezerra Netó··<p.T.B.) 

I!t.ulares~ 
P. s: O. 

Suplente .. ' 

Eugênio Sarros . Jefferson de AguIar 

Wilson Gonçalves José Outoinard 
. p, T. B. 

Bezerra ~eto Melo Braga· ~ 

"O. O. N. 

Lopes da Co~ta Irlneu .Bornhausen 

P. S.P . 
MIguel Cou!·o • Raul Glubertl 

SEORETARiO: Alexandre ptaender 

. REUNIOES: 4"-felra - às 16,00 horas 
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l\) Para RevJ$ão do Projeto quo 
define e regula li PROTE. 

ÇOMISSõES Jj:SPECIAIS 

çÃO AO DIREITO DO AU- D). Para estudo das causa0 que O) 
TOR dificultam a PRODUÇÃO 

Criada em vlrtud.e ao RequerImento 
Q' 480-62. do sr. SenaáDr MIlton 
CamPDO. aprovado era 20 <!li JaneIrO 
de 1962. 

AGRO PECUARIA e suas r(l.< 
percussões negativas ri.a ell •. 
~"'ltção 

Para o estudo da situação 
do CENTRO TÉCNICO DE 
AERONAU1ICA E DA ESCO
LA DE ENGENHARIA DE 
AERONAUTICA, DE S JO· 
SÉ DOS CAMPOS 

Deslllllade em 22 de nOVJDlJrO de 0rI_ em virtude do RequerJmeD. 
1962. to 11' 669-63. cio sr. Sen!ldor José OrI8de em virtude do !l equerllnen· 

l'rorrogade ato) 15 de Clezembro ele Ermlrlo. aprovado Ila .eSIJ~ de ~O d.e to 0'168-63. do sr. Senado, f'a.<lre 
1963 aro virtude do aequer1mento GIl_ agõsto do 1963. CaJazaDo, aprovado DIl .. ssã" je Ui 
mero 193.6~. aprovado aro 12 ele de- de novembro do 1963. 
.. mbro de 1962. DesIgnada em 22 de agasto de 1963. Des1gllada em 13 de novembro de 

COmpler.aa. em'O do' ~OJle1rO de Prorrogade por 1 nno, eDÍ V1rtUde 1983. 
1903. COm a deslg_1io dO:) SttlUhlfes do Reguer1Jnento n' 1.191-63 do eo- Prorrogada até IS' de dezemhro d.e 
5enadorea VascoDcelQS l'orr~ e MO: Senador Sigetredo pacheco. 1964 em vtrtUde do Requer1meotlo "U. 
Edmundo [,OV!. aprovado em 1lI da d02ell1b<1O -te mero 1.158-63. do sr. senado, Anr~ 

Prorroga"" até 1lI de dezemIWQ <Ie 1963. _.. .!!lo Juca, aprovado em 10 ele dezem· 
1964 em vlrtutle <lo Requei1Dlento nó- Membroo (6) _- Partldoa . bJ'O de 1953. 
mero 1.198-63. do sr. Senador Me".,. 1 Membros 161 - Parti0"" 
z ... PlmenteJ, aprovado em 16 Je de- J0S4 FellcJano - PSD. J"". il'eljClJUlO - PSD •• 
BODlbro de 1963./ . Slge.lredo PacIleco (VlcePr.>: - Ruy Carneiro - PSD. 

1'SD. An~n1o Jucà _ PTB. 
Memlll'OB 1'1) - Partl<los JOsO ErmIrlo lPre.s1dente) - P'l'B. Padre Calaza". _ ODN, 

Gilberto Mannbo _ PSD. Lopes <Ia oosta - IlDN. 
Menezes PlmenteJ _ li'SD. Aurélio VIaDruI /Relator) - PSD. 
Herlbaltlo Vlelra _ DDN, Seorelàr1O: A_ LeglalatlVO, li) 
MJltoD Campoo _ DD;:>/. PL-IO, Aleaandre Ma.rqu.. do 4IbU. 

Para -o estudo das Mensa. 
gens do Poder Exeoutlvo re· 
ferentes à REFORMA AD
MINISTRATIVA 

Vasconcelos l'orrea _ PTl3. querque Mello. 
EdmundO t.evt _ P'l'B. ReUD!oea: 2'0 • ,.. Imoa llII 14 
Aloyolo d. oa.rvaD1o _ . Pl.. hor...· . 

- Or1e.d:B pot lnlcla.t.1va da Câmara. 
B) Para estudar ti situação da E) Para efetuar o levantamen·. do. Deputados aprovatln pelo Senado 

CASA DA MOEDA· to da PRODUÇÃO MINERAL em 1.12M~:'~OO <181 Partidos 
DO PAIS O estudar os meIos Senador .. : . 

0rI_ em vtrtude do RequerlJDllII- . WIlBOD Gon aI .. PSD 
to D' 581-83, do Sr. senador Jeito:. oapuea d~ possibilitar a Lélte Neto ! ;SD:"' • 
lIOIl de Agul&r. aJ)l'OVlldo em 14 &l sua Industrialização Slgelredo !'acIleco _ PSD. 
éIg/lsto ele 1963. Dealanruia em 28 de . ~ d. Figueiredo _ P'l'B, 

. l1800to de 1963. Cria"'" em VIrtUde "" RequertmeD. l!ldmuodO LOVl - Pl'B. 
, Prorr.oga(ID aW 14 40 _ <la 1964 to D' 665-63, do Sr. 'Senador J0S4 AdoIPllo I"rallCQ - UDN. 
(90·\tll\I ).m \'I1'tI2do 40 Requerlmen. _lO, al)l'OVlldO oa ....ao de 10 de JoM AgrlptUo - ODN. 
10 lIúmero 1,190-8lI, do Sr. Bella.dot setembro Iico 19(;3. Auré<le Vianna - PSB. 
Jeftersón de Agula:. "provado em lO DeslgIInda em 19 de setembro <la Josapba, MarlDho - sem les<u<l3. 
da dezembro de 1900. 1963. g:::'~"b:.panema lPresldente) _ 

Membr<>o 1'1) - PQrtIdo> . Prorroga4a em virtude 40 ~9i> PSD. 
Jettet$()D de ~ l!/'reS1den!41 _ r1Jnento o' 1.169-63, do Sr. SeQadar AderblU Jurema'" PSD. 

lPSD. MIlton Oa.tll1lO3o aprovado "".essAo LBerte ~ _ ODN (SUb.>tI!.UIdo 
~ilsoIl _ ....... de . 10 de dezembrO do 1963. :1)elO ,putado àrnBldo Nogueira). 
... GonCalvea .. -. Belto: DIa> _ 1JIlN. 
ArtbUl VIrs\110 - E"l'B. MeI!lbro:> (li) - Partido:> DouteI d.· AO_de _ 1'l'B. 
EdmUDtlo !..evI - PTB. .10:;6 II'e!lClano _ PBD. ArnBI<lo cerdelra _ PSP. 

AttlJlc B'Ontnna - PSD. Juar.. fàvora - POD. 
. EUg6!110 _ - PSD. Ewaldo Pinto _ M'm. 

J0S4 Ermlrlo IRelator) - P'l'B •. 
Bezerra Neto _ PTB. 

AdOlpllo Fraaoo _ 1lD'N. 

Eur100 Rezellde lVlcePl'l!!lldelltol.-
iTDN. . 

Setembro de 1964 3175 

- ,.to) 16 de dezembro àe 1lU!3 pelO 
a"querlmento Tl9-62, aPr. em 12 do 
..mbro do 1962_ 
~ aI<) 15 ao dezembro 00 1954 pelo . 

Requerzmento t .138-63, apr. em le da 
dezembro de 1963. -

CompletB.(\B em 29 de outubro ao 
1902, 16 de maio de 1963 • 23 de a~,ll 
de 1963. 

Membr03 (l6) - PartldOJ 
Jeflerson de Aguiar - PSD. 
L<>l>ô<> de SUv.lra 123 de "orll ti:> 

1963' _ 1'80.· . 
nu, ()nrDelrO - PSD. 
Benedlct-o vallaàares - PSD • 
WUson G1>oçalv.. 123 cle 81>:'11 do 

1963) - E'8O. . 

Da.ruel Etneger - ODN. 
Lopea na oo.ta \29 Ue tlutubro ti:> 

19521 _ ODN. 
.M1lton CampOS fVice·Pre.sldenc.eJ 
HerlbaI<Io VIeira - UDN. 
RUI Palmelra - ODN. 
Silvestre ê'érlclea (23 <le ""rll 00 

19631 
Be.erra Neto .23 de abrO ao 1963), 

- PTB. 
Monso CelsO - PTB. 
NO!iuelra aa Gama - PTB. 
Borros Ca.rvalho _ PTB. 
AloySIO de Carvalho lPresldenl4l' 

- PIo. 
.Mem "e Sã - PIo. 
Josaphat MulnhO - Bllemonda. 

K) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 7/61 . 

(QUI! DlSPOIl SOBRE /l.S nlAT&. 
RIAS DA COMPIETIlNClA PRIV /1.
'FIV A DO SENADO, lNCLUII'Iuo 
IAS 'DIl PRQPDR A EKQNIlRAÇAO 
DOIS tlBEFES DIl MISSãO Dl. 
PLDMATIOA l'ERM4bIENTI' B 
4l'RQVAIÍ OI ES'fABIlLIlCIMEN
TO OI RQ~LP1MENTO I! OI REA
TAMENTO DS RELAÇOIlS Qlo> 
PLQ1UATlCAS COM PAiSES ES· 
TRANGEIRDS/_ 

E!.elta em , de outubr Odt 19614 
Prorrogada: 
- ato) li d. ".....,bro de 1952 oelO. 

Requerimento 361-61 apr. em 14 00 
dezembro de 1961: 

- ate 16 a. aezembro do 1963 pelO 
Req. 1.139-63. apr. em 10 d. 4ezem. 
bro de 1963. 

COmplel>Bda em 29 de outubro 40 
1962 e 24 d.e "I>rll d.e. 1963. 

Membr... <lOI - PnrtldOll 

JIlS"'Ílhat M!",ÍIl1lO - S/leSenC1B. Melo Braga - P'l'B. 
loOpea da COSta - UDN. 

__ , I) Para. no prazo de três (3) Men .... p:.mente1 - 1'80. 
. Vi'iIaoD Gonçalves (23 de allrO do 

meses, p'roceder ao estudo 1lJ631 _ l'resldento _ PSl>. 
MIlton Campoll lPrealdente). -

ODN. 

Seerelàr1O: Oflalal I.eglSlatl?o, 
PL-G. J. B. CasteJOIl Branco. 

, ---'00 JúIlo LeIte 1VU:ePr.1 - PRo 
das proposições que digam L<>l>1!o da SUvelra - PSD. 
respeito à particlpaçil.o dos _ R:fm~arne1rO (23 de abril d •. IDe>: 

C) P t d d f 
. SecreIàr1O: AUXIJiar LeglaaltlVO 

ara o es u o 00 e eltos PIA0 Alexandre Marqueo de AlbU. 
da INFLAÇAO li DA POLITI- querqti. Mello. 

trabalhadores n09 lucros GUl<lo Mondln (.. do outubro do 
das emprêsas. 19(4) - PSD. . 

CA TRIBUTARIA E CAW31AL ReUD!Oes: 6 .. felr .. às 16 -. 
li!lU'loo aezende (23 cio "brO do 

MIlMEROS 1963) - UDN. . 
senadores: Daruel. Krleger - ODN. 

SOBRE AS EIV!PR~SAS PRI
VADAS 

Bezerra Neto - Presidente Mllton Camp03 lVlce·Prealde~to); 
F) Para estudar a situação doa Aio",," Arinos - Vlce-Pres!dent. - ODN. 

TRANSPORTE.S. MARITI. Jefferson de Agu!U - Relal.,. aenbaIdo VIeira - ODN. 
OrIade em vtrtude do Requertmen· L<!lte Neto Lop .. da Costa _ UDN. 

"" n' 1;31"63. do sr. SenadOl G1>uvea MOS E FERROVIARIOS NelBon MltCUlan Silvestre P'Mcl"" ) _ ~ 
Vieira, aprovado DO ses51lo (lo B de Eurleo Rezend.e Vivaldo ~~ _ 'm:'" <>g 

agasto de 1963. 0rIa<ll> elII vlrtuQe <lo Requ<Tzmen. Aurélio V!aDDB Amaury 6Uvo 124 d.e abrO 00 19631 
DesIgDado em 8 de agasto de 1963. to Q' 752-113, 40 Sr. Senador JoJIlé Secretária: Aracy O'ReUly .di souza. -' PTB. 

ErmlrtO, aprovado na sess~ d.e 13 d.e Vaga do BeDadOi PlDtO Ferreu-Q 
Promlgado em vtrrude 40 Req1iert· novembro de 1963. CO'>1'ISSõES lESPECllAIS (2li d. abrU de 19631 - Relal<!I 

mento n' 1.10l <lo 1963. do BenbOr !YA P'1'B 
senador AttUlo FOntana, aprovado Dealgnaaa em 13 d. novOlll»ro <to PARA O ESTUDO IDE Aló)'SlO de carvaJho - Pl.. 
om 10 de dezembro d.e 1953. t9~rrogada até 15 ele <lezembro de PROJETOS DlE lEMEN. Llno d. Ma~ PTN. 

Attm~emb~:: :. P:::
Dto 

;;!6\.1~~d·Sr~ s:=;.4: DAS A C~NSTITmCÃO L) Projeto de Emenda à Cons-
1'80. - :t'1~JProvado em 10 de dezembro J) ProjE1o de Emenda à Cons. titulção n9 8/61 

José Fellclano _ IV\ce.Pr,' o • titulção n9 4/61 ISORRS EXQNERA'ÇAO POIS I'Re. 
1'SD. Membro.o (61 - PartIdos (QUIÍ DISPOR S08RI! VENClMEN- PDSTA DOI SENADD. 018 VBIl~'3 

AttUlo Fontana _ P8O. TOS DOS MAGISTRADOS) DI! nnSSllQ DIPLOA1ATlCA DII 
SI ._ .. ~ b PSD CARATEB PERD'lANENTE). 
g~. ~ pac eco -. Eleita em 3'1 de junho do 1961. 

JOSé ErmIrIo - PTB. . da Elelta em 5 do DUtubrO ae UIBl. 
rrtaeu Bornhau.sen _ ODN. Prorroga : Prorrogada: 
Júlio Le1te - PRo ," .' _ até 16 de dezembro de 1952 pekl _ Bté 16 de dezembro de 1962. oelo 
_,etário: AUXIJiar Le(flalatlve R.Iluer1mento 609-61 1l.IIr. em 14 de aequ"''lmento 608-61. aproVado em 1~ 

PL-10, AUlx""dre M. d. A. Mello. dezembro d.e 1961, d. je.nel:o do 1961; 

JOSé Erm!r!o - RelAto: - PTB. 
Ado[Pha /i'renco - ODN. 
Aurél10 V1Anna _ PSD. ..,' 

secretária: 0f1.nat L::gIslatlVlD. 
.«"'-B, Julleta Rlbei»1l doa BanIDo. 

J 

) 
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- ate Ib de jane1rO de 1963. M'Jo 
Requenmeou.. 181 -6~· aprovado em J2 
de dezembrL de J!l62;-

- a.te l~ de dezembro de 1964. pejo 
Requerimenw I 140-63" aprovado em 
10 de deze"mtJfC de 1963. 

OOmpleLada em 30 de março de 
]962 29 de outubrQ de 1962. na de 
abril de 1963 

. MêmorOl: q6) _ Pa.rt1dos 

A1en:ze~ PJmentel' - PSD. 
RUy Carne1rt:. 23 de abl"Ü cte 1"3) 

- Presidente - PSD.· 
Lobãc da Sllveu-8 - PSD. 
Jefferson Qe Aguiar 123 de aDril de 

19631 -. PSD. . 
GUldo MondlD 129 de outubro de 

19621 - PSD 
Danle: fú"legeT _ UDN. 
Eurico Rezende i23 de abrO de 

19631 - UDN 
Ml1ton Campo.'; - ODN. 

i Heribaldo Vieira ,Vice·Pres1deDt~) 
- UDN. 

LoP~ da Costa - UDN. 
Vag~ do Senador Pinto Fe:relrs 

(23 de abril ae 1962 - Relator -
!'Ta 

Bezerra Neto 123 de abril de 1963) 
- !'TB 

f Amaury Silva 123 de abril de 1.963) 
-PTB. 

Vivaldo Lima - PTB. 
Aloysio de CàrvaJho - PL. 
Lino de Matos - PTN. 

M) Projeto· de Emenda à Cons
tituição n9 9/61 . 

'QUE .MOIl.F1CA o REGIME DE 
DISCRIMINAÇAO DAS REl\'LASI 

Eleita em 20 de novembro õe 1961. 

Prorrogada: 
r' - até 15 de dezembro de 1962. JlCI0 
Requerimento 605-61 a,t).."Ovado em 1-4 
de dezembrc de 1961; . 

I _ até lb d~ dezembro de 1963. pelo 
Requerimento 182-62 aprovado em 12 
de dezembro de t962: 

- a.té In de dezembro de 1964, pejo 
Requeriment() 1 141-63 .aprovado em 
10 de dezembro de lQ63. ' 

Membros HSl - part1doe 
JeftersoD de Agulat t23 <ie abril 

de 1963) - PSD. 
Menez~ t'lmentej _ PSD. 
Fillntc Mulle. - P5D. 
GUido Mondin (29 de outubl'C de 

. ,1962' - PSD. 
i RUJ Carneuo (23 de abrU de 1963 
- PSD. 

DarueJ Krleger (Relator) - ODN. 
, Eurico' Rezende (23 de abril de 
1963) - UDN. 

MíltoD lJampos - ODN~
Heribaldc Vieira - OD-N. 
RUI PalIneira -OON. 
ADl8W'J Silva - 23 ele abril de 

1963' _ l'TE. 
BarT~ Carvalho- - P'l'B. 
ArgemIro de F:gueiredo - PTB. 
Bezerra Neto 123, de abril de 1963 

.- pTB. 
AlOYSio de Carvalho - PL. 
Llno de Mato$ - PN. 

1\1) Projeto de Emenda a ·cons
tituição nQ 10/61 

(APLWaçAO OAb COTAS DE IM
POSTOS DESTINADAS AOS MU
NICIPIOSI. 

meJta em ~8 de t1ezembro de '1962. 

Prorogada: 

- "te lb de dezembtc de 1963 Dt-lo 
Req 783-63 aprov8.do em 12 de de~ 
tembrc de 1962. 

- ate lD de dezembro de 1964 pP.JCl 
ReQ 1.142-63 aprovadO em 10 d. ou .. 
-'Õrc de 1963 

COmpl€\~ac:a ethl 30 de março de 
1962. 29 de _outubro de 19G2 e 3 de 
abril, de 1963. 

Jo4o Agripino 123 de abril de 1963 S) 
- Vlce~PresIaente - UDN. 

Projeto de Emenda à Cona
títuiçãQ n9 5/62 

Memb:os 061 ,- Partld~ 

JeUerSOD de AgUlaJ _ P$D. 
WJsOD Q·onçaJ.ve.s ,2::1 de abril de 

dlfj31 - RSD. 
RUy Carnl3ll'O _ PSD 

. Lobão da Sil-Velra - PSD. 
GwdQ M-c,nwn 129 de lJUtubro Cio 

19621 - PS:O. 
MUton Campo.s - Ul.)N. 
a"erlbald(; VieIra - UlJN. 
Lopes da Oo.sta - U UN . 
João AgripInO 12::1 de aO'+l1 Oe lBts3) 

- UDN. 
B..'Urico Rezende 12::1 de a.bril de 

19631 - lII:rN. 
'SIlvestre eér1Cle.s 1:l3 de abril d.e 

HJ63t _ PTB. 
oNgueu-a. na. Gama - flTB. 
Barros Oarva1I'o - PTB. 
Josaphat Martnho 1::!::I de abril de 

Daniel Kr1eger - UDN. 
euv"tre !'encles 123 de abrU· de 

1963) - l'TE. 
Nogueira da Gama _ P'I'B. 
Barros Carvalho - PTB. 
AlOY$IO de Carvalho - PL. 
Aurélio Vianna 123 de abr1l de 

1963' -. aelal<>r - PSB. 

Q) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 2/62 

(INSTITUI NOV A DlSCRDUNAÇAO 
DE RENDAS EM FAVOR DOS 
MUNICíPIOS) • 

Ele1ta em 23 de malo de 1962. 
Prorrog!lça-O: 

- ate 15 de dezembro de 1963 peJ() 
RequerImento lHo-6::!, a-prov-ado em L:l 
de dezembro de 1962; 

19631 _ Soteg. . 
AloyslO áe Carvalho - ?L. 
Lmo de Matos - ,PTN. 

_ ate 15 de dezeínbro de 1964 ",10 
Requ.erimento l.l~-63_ &-1)1'0'118.<10 em 

. lU de . dezembrt: de 1963. 

9) à Cons-Projeto de ·Emenda 
tituição n9 11/61 

(CRIAÇAO V~ NOVO~ 
t\-JUNlelPIU81 

Eleita em 28 de março de 1962. 
Prurrogação: . 
- ate l{; de dezembro de 1963 pelo 

Req 794-62, aprovado em 12 ~ .. \ta 
~embrc de 1!}62 , 

- até 15 .,le c1ezembro de 1964, pejo 
Req 1,143 a 63, aprovado etn ~O de 
dezembro 'de 1963, 

Completada em 29 de outubro de 
1962 :l3 de abril de 1963 e 22 t!e jU .. 
lho de IG63. _ 

MembrOG - Partiaos . , . 
Jefferson (l,e AgulaJ - PSD. 
WUsOD GOllç.alves 123 de abril de 

1~1:i3) _ p-SD. 
- Ru-y Carneircl' _ PSD. 

Loboo tta Sllvelfa - PSD. 
GUldo MondJ.n 129 de uutubro de 

196:.J.1 - PSD. 

COmpietaoa em 23 de abril ae 
1963 .. 

Membros _ Partld06 

Jefteroon ae Agu1ar. _ PSD. 
WilSon· uonçalves ·(23 ae a..t>."1l "'-

1963) - t'SD. 
~uy t:arOeirO - pSD.· 
LobAú aa Síl vem! - PSI). 
LeIt-e Neto 123 de a.orl1 de 1183) 

- PSD. 
Milton Campos _. UDN. 
HeribaJdc VieIra· Vice-?l'es!dentcr _ 

DDN. 
Meneze~ f'l.Dlentel - PSD. 
Eurico Rezende '23 de- ~bt1 lde 

1963) - Relato. - ODN. 
SUvestse E'encles \2a de aJ)rii dt 

1963) - Presidente _ PTB. 
Nogueira fia Gama - pTB~ 
Barros Carvalho - P'I'B. 
AlOysio de ~Carva.lho - PL. 
Llno de Matos - !'TN. 
João Agripino 123 de abrU ·de 1963) 

- DDN. 
DanIel Krleger _ ODN. 

MiltoD canlpos - UUN. 
Heribaldo Vieira - UDN. 
Lopes da C.o.sta - UDN. 

·IR) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 3/62 

João Agripino 123 de abril de 1963> 
- UDN 

eunixt Rezende (23 ele abril cle 
W6~, - OON. 

Silvestre Péricles ,23 de abrU de 
19631 - P'l'B. 

NoguelI'a ela Gama _. P'l'B. 
Barros carvalho - PTB . 
Aloyslo de Carvalllo - PL. 
Miguel. COUI" - PBP. 
Cattete Pinheiro c23 Cle a.brU do 

19ti3, - PTN. 

P) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 1/62 

(OBR1UA'l'OltlEDAPI!. UB CONCUR .. 
SO ·PARA INVES'CIDURA EM 
CARGO lNWlAL DE CARREIRA 
E PROIBI~:AO· DE N031EAÇOES 
INTERINAS 1 • 

(AUTORIZA O CRlllUNAL SUPE
RIOR ELEITORAL A FIXAR DA
TA P.4RA A REALlZAÇAO DO 
PLEBISCITO PREVISTO NA 
llDENDA CONSTITUCIONAL N' 
4 _. ATO ADlCIONAL). 

E;le1t8 em 10 d.~ 1Ulht: de 19ii2. 

Prorogli-Ção: 
.... até lb Cle, dezembro de lB63 pelO 

Requer1mento 187~62 aprovadc em 12 
de dezembro de 1962. 

_ até U; de elezembro de 1964 pelO 
ReqUerimentc 1.146, &provadc em W 
de dezelJJbr<l de 1963. 

Completada em 23 de abril de 
1963. . 

Membro.'" - Pa.rtidO.t 

JeUe.rson Qe AgUlal - ps. 
WilsoD O<;tnçalve.s (23 de a.bn. _~ 

EleJt. em 10 de male de 1962.· 1963' - t'SD. 
Prorrogada: . . Ruy carneiro - PSD. 
- 4té .10 d.e Clezemb:-o de 1962, pel~ Lobà<l da SilveIra - PSP. 

Req 18f)·62 aprova.da em ~ de dI~ Menez& PImentel - PSD •• 
zembro de 1962. LeIte Neto 123 de abrU de 1963) 

(DISPOR SOBRE A EN'CREGA AOI 
aroNICIPIOS DE 30% DA ARDE. 
CADAÇAO DOS ESTADOS QUAN. 
DO t:XCEDER AS RENDAS ll![U. 
NICIPAIS)_ 

Eleita 'em 13 de setembro ele led2 • 

Prorr<>gaàa: 
_ até 16 de flezembro de 1963 pelO 

Requerimento 09 l.H7-tiJ :l.pro\·ado 
em 12 de dezelubro de 1962;. 

..... até 16 ele elezembrc ete 1964 Peje 
Requerunenr.o 1.14'l~6 3aprov&do m 
;.o de dezembro de 1963. 

OOmpletda em 23 Cle a.bril de -1&83. 
lI4eIubrU6 - partld.06 

JerterSoD Qe Agwar -- PSD. 
Ruy Carnero - PSD. 
Lobác da Slvera - .fISD. 
WIlson GonçalVes i.23 ete abril de 

1963, - PS.D. 
Leite Net,o- 123.4 6S> ...:. PSD. 
Meneze& ?l.DlenteJ - PreslÓellte. 
MlIWD Campos - UDN. 
Herlba.ldo VIeira - UDN. 
Jo,saphat Marinho _ t23 4.63). 

Vlce-premdente - lJDN. 
Danú~,. Krleger _ OlJN. . 
Vago ao SenhOl Plntu Ferre1r6. 
Eurico Rezende (23 .•. 63) - UDN. 

(26.463) - ·PTB. . 
NogUeira da Gama - PTB. 
Ba rro.s carvalho _ t'TB. 
Mem· de Sá - PL. 
~lguel. Couto 123.4.63). - p.sp. 

T) Projeto de Emenda à Cons. 
tituição n9 6/62 

(AUMENTA PARA QUATRO O NIl_ 
&lEllO DE REPRESENTANTES 
DOS E:STADOS E DO DISTIt"·" 
FEDERAl NO SENADO' . 

Eleita em 13.9.62 

. Prorrogad:a: 
- ato 1~.12. 63 pelo Requeriment<> 

790-62. aprovado em 12.12 &!I: 

- aLe 15.12.64 peio aequerimenta, 
1.148-63. aprovado em 16.12.63. 

CQmpIetada em 23.4.63. 
.:\:lembrOs· _ 'Part1óos 

Jefferson d'e AgUlar - PSD 
RPS Carneiro ..,. PSD 
Lobão <ia Sllveifa - R,P,1a.tor 

PSD . 

Wilson . GonçalVes 
PSD 

Menezes Plme.n~l _ PSD 

MlltoD Campos -UDN 

Hel'Ü>8.1dÓ Vie1re - UDN 

--
Josaphat Marinho - (23.4.63) _ 

DDN 
Danl.'" Krleger - DDN 
EuriCO' Rezende - (23.463> _ "'VI

ce-Pre.;ldente - UDN 
•• _ Vaga do senadOr Pinto Ferreha 
123 4 63) - Presidente - l'TE 

Nogueira dq Gama _ l'TE 
Barros Oarvalho _ PTB 
Mem d. Sã - 1'1. 
Júlio [,ejte (23 4.63) - PR . 

- até '15 de dezembrc de 1963 peJo PSD. 
Req 1.144-63 aprovado .m.lO d, de- MIlton Campo.> - DDN. U) Projeto de Emenda à C=~_ 
zembro de 191i3. Reribaldo V"teira - ODN: 

completada em 23 de abrU de 1961i. Joãc Agripino 123 d. abril de 1963) tituição n9 7/62 
Membros - Partidos - ODN. ,REVOGA À E31,ENVA CONsn'.nJ-

Jeflerson de AgUl8l - PSD. EurlC<l Rezende (23 de aDrIl ae CIONAl N' t. QUI! LNSTITUIU O 
WIlGOD aonçalves .123 de abril de W631 - DDN. SlS'rEMA r.utLA~lEN'fAII DE 

19631 - PSD. . . . Danlel \trleger - UDN. GOVERNO E O AR" 61 DA CONS-
RIJ1 carneiro - ps. euvestre Pér!cles (211 de abril <lê TITUIÇAO .FEDERAL \lE 18 DE 
Menezes PImentel - PSD. 19631 -, PTB SETEMBRO DE 1946,. • 
Milton Oampo,s - UDN. \INoguelra Qa 'Gama - PTB. 
Berib'ido Vieira - DDN. Sarros CarvallJo - l'TE. Eleito em &.l2..62. 
EuriCO Re~eDde (23 de Ab!1l de Mem de Sã - PL. prorrogada: 

1963) - UDN. . A.ario 5lelnbruc!> - MTR. - até 16.1~.63 pelo Requerimento ___________ --, ____ --,' __________ 1791-63. aprovado em 12.12 &!I'1m 
_. até 11.12.64 pelo Requer ento 

PREÇO DÊS TE., Nú.MERO: CR$ 0,40 1.149-6B aprovada em 10.12 63 
Completada em 23_4.63. 
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CONGRESSO· NACIONAL 
PRESIDÊNCIA 

Convoca~ão de Sess'ã'l Conjunta para apreciação oe "C tos presidenciais 

Sessão Conjunta 
... "tEsão Leg:islaUva. Ordinária 

j Gil Legislatura 

16 de setembro de 1964 às 21 horas e 30 minutos 
Senado Federal. em 2r de ngôstÓ de 1964.. 

AUi\o MouRt. ANDRADE 
pre,sldente 

veto 
nO 

1 

~, ' .. "'; 

9 

4 

4 

;...P .. -t';óí<"l 

RDEM DO DIA 

ORIEN1'ÁÇAOPARA A VOTAÇãO 

l\fatéria" a que' f;e "tefere 

Projeto que isenta. os minerad.ores das comnolll~oes 
arrecadadas pelo Instituto de Aposenüldoria " 
Pensó.es dos Industriários. . 

Tot.alidade do projeto ' ~ 
Projeto- que modifica o art. 16 da. C0JJ..5olida5áo (I~ 

Leis do Trabalho. 
TotaJida.de do projeto 

Projet.o que acrescenta doIs parágrafos ao art. 11 
da Lei n' 3.807 de 26 de agôslo de 1900 (Lei Or • 

. gân1oa. de. Previdência. Socia.!). ~ 

Totalida'~e . do, 'pl;ojeto. , 
PrOojeto que ·e.ltem ~a L&l do 'Sen}ço' Militar. 

aUnea l,~~f 'ço: art: 39 
art. 59 .(pa.!av.r.as ·vetadll,sr. 

" , .. , 

senado Federal) 9 de setembro de 1964. 

Senador CAUU.LO NOGUEIRA DA GAMA 
y'Ice PresIdente, no exerCIC1Q 

da Presidência 

Federa.l, em 2.7 de agôsto de 1964. 

~ ~ ........ ~dor AMILLo NOOUE1lI.A DA GAMA 
Vlce·PreSl ente no ex 1 c 

{I da PresidêncIa 

em 2 de :.etembro de 1964. 
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SENADO FEDERAL 
2' SESSÃO LEGISLATIVA' ORDiNÁÍUA, 

DA 5~LEGISLATÜRA 

ATA DA 15P SESSÃO, EM lO 
DE SEltl\1iBRO DE 1964 

l~rtESJDf:~CJA DOS SRS. NQGXiEI_ 
RA DA GAMA, AnALBERTO SEXA 
li: G ) IDO hlu}iiDiN. 

30 As 14 ,heras e 
acham-se pl'e.:.enies os 
mtdores:" 

Adall)erto Sana 
JOSé Gmomard 
Vivaldo Lima 
Edmundo Levi 
De.:..lré Gual'any 
MarL1ns JUnIOr 

minutos 
81's. 'Se~ 

Raul Giubel:U 
Nogueira d8 GC\!Da 
iBezerra Neto 
Nel.5on· Maculan 
Renato Silva 
Guido lIdondin 
'Daniel !O'ie&-"':r, 

~ SR, PRE':;lDENTJ!:: 

(l .. logUl~ira da ·Gamu) - a ILHa. ae 
pre.sCllÇta. atlUt o Ctlllljlll-l'ecirnento de 
2381'S. Senadores. Haventlo numero 
legal, àct::lar(\ aberta a SC.'>S8:D. 

Vai ser lida a r:ta. 
O Sr. -20 secretário procede à 

leltuna da ata da .'>e.ssão antedor, 
que ,é apc'ovada sem débates. . 

O 8r. 19 secretario lê o seguiu ... 

EXPEDIENTE 
DEPP-,R1 AMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 

DIRIlTOA .GE"'AL 

ALEERTO De: BRITO PEREIRA 

CHEF"a 00 SER"IÇ'O OE P<J61..ICAÇOES CHEPE DA SEÇÃO t::l RIE.DAQ'lO 

MUR!LO FEI,REIRA ALVES FLORIANO GUIM,ARÃC:S 

DIÀRI6 DO CONGRESSO 
s=.'çÃo 11 

NACIC:\lAL 

Impi:sto nas ,n1lclnas cio Dtipartamerrto de lrr.prClnaa Nntlor..=.l 

B'RAstLIA 

ASSINATURAS 

REPARTIÇõES E PARTICULARES 

Capit.al e Interior 

FUNCIONÁRIOS 

Capital e lm.error 
Peclro Cal'IlCl.ro 
Sigefredo Pacheco .. 
1\.1enezc.s PlmenLel 
Gonçalves de AI),llntes 
Pessoa de Quelrc7. 
Ennírin de Moraes 
Silvestre péricles 
Heribald'O Vieü'a 

te: 5 o.I.r ' 
. EXPEDlI~XTE I ema e ........... . Cr$ iSO,OO Semestre • .... a .• ~ ...... Cr$ 39.00 
I ·Off!·O nO 2 234 d 9 d Ano ,~, •••••• ' .... w ••• 
! Cl.·. o..e o [Lu:>I'. 'Ctn • 

Cr$ 116,00' An. ................. Cr$ 76,00 

Jose LeIte 

! CUl'.:o, do S1". PrImeIro SecreLá1'lO da I Exterior 
: Càn:ara -dos Depu Lado.:" encaminhan-

--:-do -a~ .r~visão dn Senado a seguinté I Ano ·.c •• · ••• • .•••• ~ 

Exterior 
. Cr$ 136.00 Ano .. "" .. , ............ Cr$ 108.00 

Jo,aphat Marinho P.'·OpOSIÇUO; _____________ -'-___________ _ 

_____ t " 

'rójelo de Lei da Câmara .I1 Ç 157, de 1964 

(N° 2.239-.'\./64, NA CASA DE ORIGF'41f) 

.. Fixa novos vat~re!J ,U1"H os simõolos dos car os e das u11ÇõeS' 
rtalljl~~das aos J.W TOS das Secrelctrlas Os Tn Ilnai.~ RprI1on«zs 
·lettOl (t,s e- da outras prOV1dt-InctC1S;. . 

o qOl1gre~\s.o Nam.o.nul d~creta: 

Art.. 1 g 0.. .. valól't;s ao!> &lmbolos dos cargos e aas !"unções gratificadas 
dos Quadros das S('(;l"eta':la ct'Y.'; 'Tribunais Reg.lontüs Eleitorais. fixado.s pela. 
J:€r n 9 4.049. de 23 de fevereiro de 1962, paslmm a ser os constarites da 
t:.l>eJa ·em· anexo. . 

§ 19 A lmpol'ti'tncia. da gratifimlção· de. função -seni -igual à diferença 
(mtTe ü. v~lol' estabelf'ciclo para O símbolo res:prcth:o e .() vencimento do 
(;aJ:go eletivo ().Cll.Pad~ ,pelo funCionário. 

. § 29 Ao funcionário. desig-l1rtdo para o. exe:-cicio de encargos de chefia,. 
de a~e.sf<Ol'{lmen_tu ~u ,de St(;! f'i,rtriarjo. é faculWldo <lPt.ar pelJ critério e.sta
belecldo no pa1"agrufo flh"te-rlflr ou pe~n perc:epçflO 60 vencimento e demais 

vantagens do f'le~ .cargo efetivo. acrescido ele gmtif.icação fixa, correspon
dente a 2{)% (vmte pOr centoj do valor -do símbolO da funcã-o ""ratificada 
l·e.<;l2ecti~a. . . ~ ... 

. Art. 29 As diãrias .previstas na Lei n Q 4.019 de 20 de dezembro c.e 1961 
. não poderão e:!1"c-eder às 'qt1ant.~at qne, na cor~e-".pondência de cada nível: 

padrão. símbolo 0'.1 vai{Jl d€. "\cl1cimento 'OH fU!lÇão .zratifi::xtda, vinham 
sendo percebidas pelas funcionát;ios civis anies da üiência. -desta lei. 

. Art. ~9 O sa~ál'Io-fW',níHa pa."5'sará a ser pago na Qa..se ·de Cr$ 5.0QO,00 
(ClUCO mIl CrUl:'rel'ros) por depenc.enie. 

'. A.r! .. 49. ~plica·se es~ lei M.S servidores inaür-os des Tl'ipunais Regio
nais Eleltol\?l.s, lDdEVi'ua·.~llte.d(l ;prévia .apo . .'l't:lln. 

Art. 59 Ar;, vantagens financeiras decorrente.:: desta lei são devidas ao 
partir de 19 de junho de 1964. . 

Art .. {j9 AplicR"t'a-€e n.'; .dl .... posiçõe:; da Lei nl'. 4.04.9, de 23 ·de fevereiro 
d~ 1962, aos funcionários C!O Quadro de Pessoal da SCCl'et·31·la do Tribunal 
Regional EleH-Ql'aJ ac' Dl.stri~': l~fder:.J.l. :alten.1.êo ~la' Lei n9 4.207.' de '7 de 
fevel'eil'o de ] 963 l'Lssnivoofl qmll1to ao >.1r1:. 'JQ db..quele diploma. legal. a si~' 
~uaçâo dos atuajs -ocupantes dos :cargos em ctfmlss:1o. 

Art. 79 Os 'cargos de carreira e os ,isolados de provimento efetivo dos 
~11:adros tia.s Secretarias (!os "Tribunais RegJlmais Eleitorais serão Pl·een .. 
~hldos .mechan,te. concurso publico de provas e títulos revogado o disposto 
~.o paragmfo Un1C~ do art. 49 da Lei n9 4.2{l7, de 7 de fevereiro de 1963. 

Art. 89 Aplicam~s.e S9s funcionários das Secretarias dos Tribunais Re
gionais Eleitorais o disposto 110 al't. 15 e seUl; parãgl'ftfos da Lei n9· 4.345. 
de 26 de junho de 1964. c 

. Art. 99 Para ate~del'. às despesas decGl'r.entes desta lei no exercicio 
~ancelro 'de 1964 (mIl novecehtos e sessenta e q'uatro) fica o Podei' Exe-" 
cuti.,o autorizado e. nbrL ao· pmfer Judiciál'io -;:- 'Justiça EleitQi-ái. Tribu
nais Regionais ElcllCTIli:; - G crédito suplemen-t.a.:r de Cr$ 3.797 :2<lO.OOO.OO 
(três bilhões, setecent.os e noventa e sete lÚilhões e duzentos mil cruzeiros) 
em refôrço da segülnte ·~dota~?_o. do vigent,e orçp.Ulento (Lei n9 4..295. de 
lº <!e (fe!'iembro. ae '1963), -c~om a seguinte' dist..'riminncão: 

Anexo 5 -=- Poder Judiciário. 
5~04 .. _. J~stlç~ Etelto;aÍ. 

5.04.02 - Tribunais Regionais .filenuraJS" 

·Verba. l.0.00 - c~steio~ 

ConSignfl,çã,o 1.1~(lO - Pessoal "Civil. 

St(b~'L.,>ig·nação 1.1 .. 01 - Vêllclmentos 9. Y~ILU1.gen.'; fIxas. 

.- Excetuadas as para Q exterior, que serão sempre anu.ais,· as 
assinAturas Jloder-.se·ão tomar, em qualquer época. po;, .seis' meses 
ou U'Il a,~o. 

- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados da 
esclarecimentos quanto 'à 1)ua aplioação, solicitamos 'dêem preferência 
à remessa por meio de chequ_8 ou val~ postal, emitidos a favor do 
Tesoureiro do Departame~ta de .Imprensa Nacional. 

. ~ - .Os suplementos i.s ,~diçÇies dos ·õrgãos oficiais serão fornecidos 
aos assinantes somente ll!ediante solicitaç60. 

- O custo do número atraJ)ado será acrescido de Cr$ 0,10 8. por 
exercício decorrido, cobr..ar...sf!· lia mais' Cra 0,50 

01 - T.R .E. de Aü!.gos.s ......••••.•••••...••.•••••••• 
03 - :r.R.E. do ~'\mazo1'l:aS ............................ . 
(l3 - T.R.E. da . .Bahia .............. , •••••.•••••••••• ". 
04 - T.R,·E. do.Oeal~á '" .. ~ .•.....•.• " •...•.•..••••..•••. 
05 - T.R.E. do Dlst.rlto Feael'al ••••••••••••••••••• ' ••. 
Of) - T~R.E. do 8."'1:'Iir40 Sll,l'lto .•••••••••••••••••••• 

07,...- ·T.R,E. de Golás ........ : ................... : ••• : 
08 --:- T,R'.~, da Guanabara - •••••••••••••••••••••••••• : 
09 - T.R.E, do_Martrnbâo .••••.• : •••••• ' •••.•••••••••. 
10 - T.R.E. de Mato Gl'OSfiO ••••• , •• ' •••••••••••••• ' ••.•. 
11'- T.R.E. de MInas G-era1S ................. " ...... .. 
12 - 'l':H.E. dO Pará ................................. .. 
13:---- T.,H..E. da Para;'ba •••••••••••••.••••• ' ••• ' •••• ' ••• 
14 --: T.R.E. co pal'~ná ............................... " 
15 - T. R. E. de Pernalnbuco •..•••..••.•..••••• 0, ••••• 

16 ~ T.R.E. do Piaul, '."." .. ~ ........................ .. 
J.7 - T.R.E. dO Rio ,de Jaheil'o .. , ...•••..• ' ..•.•.••••.••• 
18 - T,R.E. do RIO 'pl'ande do Norte ................. . 
19 - T.R.E. do Rio Grande do Sul ................... . 
20 - T.R.E. de Santa Cat.arina ....................... . 
21 - T.R.E. de São l~aulo .......................... .. 
22 -- T R.E. de 8Cl","lf1t' . .- ... "." .. " ...... " ..... . 

01'. 
4S.6{)0.~OO,OO 
45.700,000.00 

201. 200. QOO.OO 
162.100.000.00 

77 .. 300.COO.OO 
'70.600.000.00 
65.000.000,00 

67't.300.00Q.o6 
71. 400.000.00 
40.500.000.00 . 

3B3 .'JOO. 000.00 
67.900.000,00 . 
66 :400.000,00 

16].600.000.Oll . 
155.200.000.00 
63900.000.00 

163.8{lO,OQO,OO 
80.4<)0.000,00 

189.700.000,00 
122.000.000.00 
729.200.000,00 

68.400.000 00 

Parágrafo 'Único. O re.fci.·ido cr~d1to :~erá ,automàticamenLe registrado 
e distribuído ao 'les( mO NaCIOnal. eíspensadas as formalidades. do art. 92 
do Regulam'ento-Geral de Contabilidn.de Pública.' . • 

,Al't.. lO Est"l .~i e..u.rar'~ rm 'vigor l:J.a. data de sua publicação. revoga-
das as. dispOSlçÕes em contrário. J - ~ 

Câm<H'fr dU$ Dt'!-,ur:1cios.. • 

'TABELA A QUE ~E 'REFERE: O ART. lI} DO PROJETO 

Simbolos 
PJ· ........................................ " 
PJ·O •... : ................................ . 
PJ- 1 .................................... .. 
PJ·.2 .•......... " .•..• ' •••. : •••. ; .•...•.•.. ;. 
pJ- 3 ..................................... ' 
PJ- 4 , .......................... , ........ .. 
PJ- 5 ................. , .................... . 
PJ- 6 ................................... ,. 

_PJ_-,7 ....... , ............................ , 
PJ~ 8 ..•.•....•.•.•.••••..•...•.....•....•• 
PJ- 9 ..................................... . 
PJ-I0 ...................................... ' 
PJ-ll .............................. ., ... ., 
PS-12 ..................................... . 
PJ·13 ............... , ............. ' ........ . 
PJ~14 ...........••. ' ....................... . 
P.T-15 •••..••••••••• , ••••••••••••••.•••••.• , 
PJ·16 ..................................... . 

Cr$ 
417.QOOOO 
410.000,00 
405.000,00 
387. QOO.OO 
367.001' 00 
33:<.000.00 . 
3]7.000.QO 
300.00000 
275.00000 
250. (K10.00 
225 O<ln.~o 
2(}5. 000 .00 
185.ClO{).OO 
167. ()!JO on 
151.000.09 
140.000.()O 
12R.OOO~0 
109.00<).00 
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l-F 
2-P 
3-F 
4-P 

FUNÇÕES GRATIFICADAS 

.............. " ........................ . .......................................... ......................................... 
••••••••••••• 0'0 ••• •• ••••••••••••••••••• ' 

Câmara dos Deputados, 

300,(J{l0.OO 
235.000,00 
270.0flO,ao 
255.000,00 

A Comis.sões de Serviço Público Civil e de Finanças. 

rv - Ante o eJ{p~to, otz,.1l.4mos !a.~ 
variL'V'elmente ao projeto, nos: têrmcs 
do seguinte 

SUBSTrrurrvO 

Altera. Q Anexo I da Lei núme_ 
ro 3, 78Ó, de q de 1whO aenrot>, 
7UUl partes reiulfüãS7is cJa.ssj"s ile 

. 6~~41.Q:llif!.lJ1.e.J)l
bliotecário. 

vação daI; medidas consub-stll-llciadas' 
no projeto e na emenda. substitutiva. 
entendemos deva ser ouvido o DASP I 
como órgãD técnico ime[Jintamente in
cumbido do contrôle administrativo de 
atos dessa na turez-a.. 

Sala das. ComiEsões, em 5' de l1l:lio 
d~ 1964. - AlOysio de Carvalho, Pl'~ ... 
sidente _ padre Calawns, R.elator -
Antonio CarlOs - Aarão Stelnbruch. 

pos:çao Icrar:qmca a .que ·em trel.. Série de Classes de BlblioLec:úr:o, ti \.no I 
. - h'" t d" Art. 19 A..<; 'Classes A, B e C, l~a .No g"',", de 19'" 

to, qual á. de :ntegrar o Grupo Téc~ CO!l.stantes do Anexo l, Grupo OC1..lpa_ Da Comissão de Servico PlÍ{;.~1cO 
=,~v o I nico - Cientifico do serviço públiCO, eional EC~100 _ Bibl!oteca., da Lei Cinl, sobre o PrOjeto ae Lel U{) 

)
1 dentro dos níveis salariais a que faz nl1 3'.780, de 12 de julho de 196.0, pa~~ Senaao nQ 71, de 11m3. . 
, leceu a Lei n') 4.084, de 3.0 de J·unho sa.m a. ter, respec vomente. os be~ ·iRelato.r: Sr, SilveoStre Péricles 

guintes niveis: 17 e 18. ~~~~~5~:~:~;~~~: jus, "uma. vez que, segundo estal:le~ ti . 
de 1952. em seu artigo 2'.1, "o .exel'cí- PHrágrafo único. A Cla.."se s;ng',',- D' auto' d 'Iustr o d 'ti I cio d.'l. profiSsão de Bibllotecârio, em " na o I . e ..."ena. 01' .'1. a .. 

Relator: S,. EdpWp%:e~ ,1. qualque.r dos seus ramos, só será .... e::-.. lar de ,Au.xiliru' de Bibliotecd.r~o, in_ be;W Sena, o presente projeto alterá. 
Em vlrtl::e de desarqutvamento m1tido aos Bachft!·éis em Bibliot~co~ tegronte do Grupo Ocupacional refe- os Anexos I e IV da Lei n" 3.780, de 

Ir 
'd I " nom,'a, ~rt.dores de .liY\101Uo" eXDe- 'Tido n2-ste al·tígo, pas!:a li ter o ni- 12 de julho de 1960, na parte relali-

equel'l o pe o ilustre Senador Ca ... te_ t'... U-Lt'~ '" I 10 ' ,. . ~e Pinheiro. vem êste projet-o. pela didos pOr Escolas de Bibliot-econ011üa ve . va a Cu.5se de BiblIotecário. 
•. à C . ã C de ",',,'el '.upe .... ·~_-, cqu','pst"dos oU of", Art. 211 E.sta. lei entra eru vj~or na :J:nl parecer amerÍor, aprovado por 
, .. erceIl'a vez, omlSS o de Ollliti.. ... ",' .... rl .. f .. d b" 'o ti t C . - . d' ••• , _ J t. ci.almcnt.e reconhecida>.". ........... e.sllit pu .1cDça , rev0ga itS 6.5 es a 0m~sRo> sugenmos a au lêu-
"",w..~aQ e US Iça. ." di"'"'"""siçÕç" em coutrár,'o, cjn do DAS P o l't'm de qt,e a ma 

2, O pr:melro pronunciamento da.. In. Não existe dúvida de Que o ~~.... .., """ ...., í"' -
!ta. de 14 de agôsto de 1952', em 17 de BibliotecárIo merece melhOr trataw Sala das Comissões, 10 de dezrmoro téria em estudo pud~se ser aprecia-

d d 
da em cotejo com oS' elementos téc-

l&etembro de 1953. um ano depois, ~ .. j menta, pois •. s~n o-lhe exigido, hoje, e 1963. - Arg'?mtro de FiqueirC:lo ,nicos que a cei·cam. a serem forneci
\ta' Comissão, a.tt'uvés de pa.recer do para o exerCIClO do cargo que lhe é PresIdente - Wilson Gonçalves, Re~ I dos pejo citado órgão do Executivo. 
Saudoso Senado Ateio VivacqtUt, apre- específico. diploma. de CUl'.~o superio!:, lator - Eurico Reunàe - B.lZerra /l.goI·a. porém, esgotados os prazos 
eiou~lhe o mérito. e jã, fazendo jus, pOl'tanto, à grati- Neto - Lobâo da S.lt"e!ra - Ed.mlln_ -

3. Em ambas as opol'tnnidadi'"', ficação de niveI universitário. ê1e não do LeVi _ Alollsjo de OJ,rvalho, veu- ~ audlencia. requerida, volt.a o pro
nada se al'guiu, do ponto de vIsta J'u- deve contumar enquadrado em esc.- cido, . por C"Ol1S,derar inconstitucIOnal Jeto l ao nOS30 exame, pera o pronun~ cianlf:nt{) conclusivo e definitivo. 
xidico, bem COmo da conveniêacia. tão igual ã~ ·de outros servidores, dos o projeto, visto imp!icJ.l' em aumeo- Corno se vê no prQc~ssado, o pro
"Que, de qualquer modo, lhe estor .... as- quais não se exige tanto. to de venc:mentos a servidores pábli_ jeto ,ao atravessar o crivO da douta 
u a. trarnttação, <?ons:derando, assim. louvn.vel o in- cOS. não cabendo 80 Senado a inicia_ comissf\o de J'...l.stíça.. rec-ebeu, ali 

4. O projeto mrt ..... '1àa acescentar ao tUltq. do AutO?_ do projeto, estamos, \:.iva da providência. .. emenda substit.utiva, que inova H. pro~ 
IlU't. 800 do estatuto processual CiVilj todav\.a., que nao püde o metIDo ser N'? 974, DE 1964 po-,ição, nos seguinte.s pontos: 
:três parág-l'afas que, segundo justi- eprovado, na. forma como está re- . 
fica o seu autor, o eminente Profes_ digido, eis que maculado por vício· Dp: couussâo de Servira l'Úbl l

_. ~) 1~a!1téll1 a série de clasS":e de B~~ 
sOro Ferreira de Souza. "perIUititio grave. co Citzl. sobre o PrOjeto de l.el do I bhotecarlO n<? Grupo ocupacIonal fl-
:me.lo. r presteza ua forro. ação do acól'- Rea!nlente, illt. !:,g-ra-.~~ pe~o projew Senado tt9 lI. de 1963.. xado pela Lel 3.78. O, de 1960; e 
dão", com "reais beneficios aOS liti- to, a carreiTa.. de Bibliot.ecário no NL ~ , " b) dá, à clMse singular de Auxi-
gantes. reduzindo comideràvelm2nte vel Técnlco-Ci~ntífj.co., o. que de mo- RelihOl: Sr. PaOl e Calazans liar ~e Bi?lictec~i~o .. o . n.iveI ~O. 
as lOng~ demoras ocasionadas pelas de al,gllm, se Just1f:~a .. dIa~te da es- O projettil ~m eshidn é de autoria . ASSIm, Q? J?TOJetO m~lc~:ll, suo m~:.-
dech1.raçoes. muitas vêzes lrrelevau- trutula técnlco-admlll:stl'atrva úl'ada do ilustre Senador Adalberto Scna, e I tIdos os ruVelS 17 e 18. para a .sefle 
tes .. de vot<Js vencidos".· pela Lei de Classincação de' Cargos. visa jt dar nova ciaL~if1car;fto ao., car- \ de cta~ses de B:~uotecàriiJ, 

5. Em ca.so.s semelhantes, isto é Que se coloque, ,como féz o Minis- .gos que integram u.s ctsse<; de B~bho- ~ ora .. COmo .salientamos l~O parecer 
:no tr.a.to de projetos qUe visem. a mo: 1;1'0 do Trabalhe,. em portar:a de 7 tecário constant.es da es~1"Utura esta- an,t.erwr, a filmple-, a~tE::·.aça-o d~ nf~ 
dií"ioo.r ou a alterar a leg!s.l.a.Cão co- de o:'ltUbro de 1958, o Bibliotecário beleclct.â. peia Lei n'" 3. 7S"Ü, de 196G, veIS de uma. 4eLenmnada sél'le de 
ldific.ada vigente, esta.. Comissão tem no Gl'UPO das Prof;~sóes LibE'"rais, ad- A ()rganizução fJ.xact.~ pa!'a es"a .::é_ cla~ses visandn, quflse sempre, m:1.jo~· 
!adotado por norma o sobrestamento ~ite-;;e. pois tôdns as c<ll'ectel'ísticas rle de classes pela ciCad~ lei de elas .. I rações salariais - impcl'ta" em qua
tom o intuito de cons.iderar taiS pro.: da profissão de BibEotecário jmtifi_ &ificaçãQ de cargo5, escalona u sua es- se. ~~da~ as hipÕt.?:.:es, na. quebra. do 
:posições por ocasião do estudo dur:; ca.m eSSa .med1da, mas o qUe nã.o se trutura em três nive!.,.')., OU 8eja: 12, : tquillbnQ que tutela a colocação dos 
projetos de Códig,os, cuja remes.'3a. ao compyeeml.e é a sua. inc'usão ent.re as 14 e 16, integrando a no Serviço Edu_ ,Clrg.fJS pelas c~ses do respectivo 
Congresso o Exeeutlvo vem. COn.St..:u1~ cal'r.tll'a~ de na.t.ureza. científica, ca.ção e Cultura. . .( Grupo OcupacIonal, à vi::ta.. da. es-
temente anunciando. . Dito ISSO, cumpre, agora, salientar A aJteração recomendada pelo Pl'O- I trut·tu·a do n~esmo ter sido elabOra-

o Guardando. uniformidade na or:en~ qne fi. Lei 3, 7BO prevê o enquadra- jeto transporta e:'sa. série de classes d.o em atensa';? a um estudú cienti
taçãO. sugerimo~j seja '~ste também n~~nto de tôd~.s. as categorias de Au- pa.ra. () Servlçú 'reentco C.entitic.o, 1 fiCO de avabaça.o de cargos. 
robrestado pSl'.p, apreciação no 1UO- X1i.:ares de B:b.llOt.ecário (antes dmo_ atrlbuínd'c-lhe os níveis 11 e 18. I.A ~~!llan~.em~b\.,sc.a de rnelJ:or re .. 
menta oportuno. tn.mad~s. Auxll~a.r de Biblio.teca e Bi- Levado o assunto a~ e.xame da dOU_/ trI,bulçao, pOIS, na~ deve ser feita" nos . 

, . _ Ses _ Bibliotecário. exio-indo-se ape_ entendeu esta, acolhendo pronupcla: porque as implicações alc1.1.nçam si-
~ o parecer.. . i bllotecar.1o AUXIlIar) na Séne de Clas- ta COJU1&iao de ·Const.ItUlção e Justiça t.êrmos ca.93dos no presente .proJeto, 

Sala das COl!l.:,ssoes,. 4 de set~ml)l'o nas, para ê.o;se enquactramenui que mento de seu Relator Senador Wil..:nJn iuações. nãoOpl'~vl~t~s. ampliando a 
~e .i':4. :- Afon.:.o Armo:"'. Prúslde.nte o servidor pos.ma dipltlIna de Biblio._ Gonçalves, de Ofel'ecer sub3-titutivo no á!'€a de reclamaçõE'S e reivindIcações 
_ drT1U1LdO; Let''1, R~t.or _ .Jeflr;_r- t.ecãr~o . e ten~a exel'cido atribuições qual.:,e rel?0LOc.a a séri~ de cl~se.{ de I' e .~~o~01'end:J o fl'aci~nRmento de um 
son . e Agu,ar _ .Jw>lphat .llarinn., de Blbl1Qtecáno e que a Comissão de BlblIot.ecáno na anteriOr pOsição coS. etILeno geral de apl\c3<;ãO ampla a 

Wüson Gor..~alvc.~ _ Be?:crra Neto. Clas.'uf1cação de CargoS dê pal'ecer Ít!uturJ.l, porém, com os níve:s nlcni- : tcd·cs o funciou:tlismo público civil. 
favorável ao -"eu enquadramento. e, f~càd?s J!3.ra 17 e 18, em condições de I DN·ta oort tIO d 
des:;a maneira. é justo que todOs os sunlhtlde com a propcsta mserta no Cl.--t·!,·caça-oe'd

e 
,n roQ3emctcOt nta..3 Tde-

arecere. s A Ta. d B·br t .. - proj"t ~;, e ca g e '~rnllna a d:~~Il ~~~; e
das

I lO.,eCaTIO, nas c~n- Aié:i" d~ w:. i pela Lei n<;l 3.345. de 19&4 em conse-
. ruS. !:J[:j, 914. ~ 76 e";f) /. l' es b' .~a ,~eJa~, d~ manelra h...t't't pro" ~n~lat a emenda qUêncIa. do desdobrammt~ da escala 

_ . ~ _ _ _ ~ _. c ara, o letiva e rnsoflsmavel, favo- su~ 1 U In da Conu..::.suo de Justiça i d'" níveis retributiyc'~ nllo e n01 ai" 
de 19 4 recidos, de pronto, pelos benefícios e~eva. () n!vel de. retribuição d<=;. !:lab;.t: 1"; ... .[1. opc"tunl ~ p'r{)'\d

AS 
ela s: I-

Da Comis,ção de C01'!itit1t 'cão que s.e pretende conceder aos Bll:;j,O- dSill;5u!Jl' de AUXlliar de Bi~lIetecú.rio, mp'nctada;"'o projete, l':.z~;;p~h/qe~~i 
-y-__ ' _." ':'" .. f. ,_ e tecátlOS. to 17 para 10. coma medida de.:::ol' [' . " . ; '- ' ~Fa, soõfêOPi'õ1eto ã~ rei do Fe!tns e.~sas observações qu re rente da ma.jOração de nívej- d : opInamoS pel~ s~a le}e.çao, beI!l co-

~enaãõ'7i'Í71, de 196:r:-l!1Iê"w.:te}"(l; fl..diantal' que a proposiç-o . e mos reira principal ~ a cal' I mo .de subStItutIVo da CoullSSao de 
!iSAnexos L,e LV ~ã-ré[ nlT1.~O~ sanadas as suas falhas, ~e~âare~~ c~mo Se observa~ não s6 o prGJe~o, Jnstlç.~. 
~\~v de tU .lt.J o d~M, na _pm l,f! bel' o no&<;o beneplácito, e. para mn- t:cnao 1í8JUbém e. emenda .substitutiva, Sala. das Comiss'õM. em 6 d:e agôsto· 
de B7bl o~_~!a~:OI!!têà~~ãJ.i cTi!s:oe to,. ofer:ecemos um Substitutivo que al~eram parté da estruturo: d ..... deno I~de 1964. - Aloysio de Carvalho, Pre-· 

. l j ar,o. a.chamOs justo, ll.nl!t VeZ que apenas mma~o ~l~ de Cla...<;...;ifi~açáo de CaI""- . ddel.~1~. - Silvestre Péricles, R,ela.tor. 
R~latol': Sr, W:Lsôn· GOnçnlves .. VLSa. obediente ao princíp!o da eqül- go.s. mstitUldo pela Lei. n"" 3.780 de 1- Szgefredo Pacheco - Victorino 

. Pelo presente projeto. a cLs..sse de 
Blbliotecârio. constante do AneXo r, 
Otrrupo OCupac:on!l:l EC-lOO Biblio~ 
teca, Série de Clas..<tes: Bibliotecário, 
'Código EC-.101, da Lei 3.'180 de 12 
de julho de 1900. passa a. integrar o 
lServiç<> Têcnico - Cientifico - TC, 
do mesmo Anexa, com a seguinte es~ 
trutura: Grupo Ocupacional TC~160() 
'- Biblioteca. Série de CIs,5ses: B:
bUotecár~o. C6d:go TC w 1601, níveis 
17-A, orIentação. revisão e execur;ão 
e 18-B, s~pervisão, ·assessoramento e 
coordenaçao. 

U, o Autor da Propos!ção. o emi
nente Sen.ador Adalberto Sena. JUS
tifica-a dIzendo que seu objetivo "é 
eoloc3r a cW,s5e de Bibliotecário ná 

dade, elevar a ca.rreira de Blbliotecá.. 12 d'C )\üho de l~S'i). I I Freire . 
rio a um nivelA con.sentâneo com a Co~ se~ sabe, o refm'ido Plano de 
.sua reBl imp~rtancia, procedendo, da qlassiflcaçaO te~ a precedêJo percu
mesma maneIra, em relação aos Au_ Clente estUdo CIentífICO d~ a\'aliaçã.o 
xiliares de Bibliotecário. de cargos,_ o qual, .em função de :H~. 

N.' 976 DE 1964 

Da. Comissão de Finanças, só
bre Q Projeto de Lei do Sentido 
n." 71, de 1963. . -

ltelator: sr, ruem de Sá. 
Nesse Subst.itutivo. colocamos as vers~. tatóres de Indagação técnicO"· .1 

Cl<t,<;ses. de Bibliotecário nos níveis 17 adnumstr-ativa, concluiu pOl" colocar 
e. 18. pOr qUe ~e exlge, do Bibliotecá- os .ca~'gús 'públicos em posições prede-
TIO, para que exerça o cargo, diplo~ terml!Ua.~as, em fun.;ão do vulto e Pelo presente projeto (art. 1<:), a 
ma çle em·so superior. e o prf.tprio cOll1plexlda.de de suas atribuições. cla...<:.se de Bibliotecária, constante do 
~t~tuto dos._ Funcionários Públicos ASSlll?-' a :.llteração casutstica de uma Anexo l. Grupo Ocupac:onal EC-I00, 
CIVIS da Uma?, em seu al'tigu 259, d.e~erm!llada fonte do Plano de Cla."1, ~ibli'oteca. Série de Classes: B1-
letra b. ~e.terlpJn.ava, já antes da Lei SlÍlcaçao poderá prOdliZ.L1 cOll3eqtri!D- r';;.1iotecário, Código EC-10l. da Lei 
de C~a.sslflcnça9 d~ Cargos, que "~ c~ de.s..a.strosas para a a.cJ.ministlação In. 3.1óV, de 12 de julho de 1960 passa 
ca~relr.a:s . para 0. mgreS$O nas quaIS publica,. tendo em vista a estabilida- a integrar o Sel'Viço Têcnico-Cientifi~ 
seJ~ eXIgIdo o dIploma de CllI.:Q su- de dos {atares que controlam o refe- co - TO. do mesmo Anexo com 3. 

perlor. ou a, d~fesa de ~ese, terão rido equilíbrjo administrativo. !segUinte estrutura: Grupo Ocupa
~s me,s.~lo~ ~lvelS de venc:ment.o on .De.'5ta .sorte, peta quP. sejam conhe_ cional TC~l.6{)O - Biblioteca, Sl;l'ie. 
lemuneU\çuo . CJ;dos os efelt,os ~e{'orrentes da efeti- dp. Classes, B~,lioUcãl'io, CÓdigo TC-

, 
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~ 601, nível 17-A, orientação, revi~ão: Nq 97"7, DE '191M . I ele, ~eja O~lridQ, a~tes,- o DASP. a 1 nau pela rejeição do pr.oj~to pelas ;'8.-
.e e:{eeução, e lU-E; supervisão" as-: DI]: Comissão dé Conslitl{cã:J e proposIto a-as' impl1caçoe~ apresenta-. zões .seO'uinte.s: 
f>,,~s-c-ramenLo e ccordena9ão. mo I das neste p'J"ecer ..... _ .. _,," .• _._o,?~ ..• -'. . 

JWL'ça, soare o l'rc1cto ·de Lei . ~ . '_ .. ~ ....... !'De acordo com a leO'lslação em 
Para atehdi.mento do dIsposto nes- ~)enado n.'? 'd, de 1962. Sa13. das comil~-õe.s; em 18.- de. .. junho t· ~·"vigcr;·o' pessoal ,de q~e se .trata 

te artigo, 'e oJtel'ado íparl\,grafo un-: RelRt.:r: 8.1'. Wi~2Dn GcnQi!.1ves. de 1964. -:- Le'te Neto/ ·Pr6SJ.ü ent.e; ••.••. ·som-ente ~g.nt~ _f>~e. tEmpo de ser-
K(,) (J eriquaulaillé.l: iJ ehi:l~ .. d .. ~ . A~rão Stel11;uruch, Relatqr - Antô-i viço para. efeito de aposentaiiorw. 

. pelo AnêXO IV da LeI oS 3.780 de 12! DiantE' da cor).c!u;:,ã-o preliminar a mo Cftrlo_s - Padre Calazans - Vi., ·e di-stxmibiHdacte, e pelos têrmos 
de juillo de HhiO, na p"rte .re.at-lVtl. c.. ~li~ chego~l o n~bl'e Re~~t~~' do Pr~- torillO .Freire - Melo Braga, da proposição o contaria para ou ... 
classe de Bibliotecário. J"eto na llustl'aaa. COlTIlSSao- de FI- N9 979 DE 1964 I trcs. ~:Ii~,~ com~ .llcença especi.:,al, 

. - nan;;.'3.S, volta a matéria ao estudo ' gratlflc.açao adlcl~nal,. promoça'Ü. 

II - O eminente Autor da pro- j-e~t.Cab C,~maiSs'Sr~eOc'to ,'nd!c",.cdo n'a letr"" Da Comissão de Serviç'o Públi- r etc. 
j ~ U".J • "" co [1Í5tl soare o hozctó ae Lé\.- aa: 

p03 ção -ai.z, jU!>tlilcttn'o-a, que. Eell "a", ·en::endemOs qUe o mesmo já foi CÜmara n9 42, de 1964, - I Asshti sendo, a. prlJ.posição Em 
viJjetJ.vo é. colúeRr a ci~se de BlbLo- 3precládo conclu"ivan1ente .pela douta causa importa em aumento da 
tEcário na P .SlÇF.O hlerárqu.ca a que Comissão de Cúm:tituiç:;'o e J-ustiça, Itel·~ tor: Sr. Silvestre péricles. des-oe.:a pública, -o . que contraria. 

t 
. 't a d megra G1U as 'nonr:.as con.stantes do. art.' 5: elll Cll1:e:i. --o, qual . e ~ . r <} - eemo melhor- elu::ida o vot-o vencid:> O presente !li'ojet.o, que dispõe sô-

t
o Tec.nlco-Oientificú do serviç'1 . pu- do eriÜl1ente. Senador ·Aloysio de car- bre.a co.nto.gem do tempo de .serv,(·i..' ado Ato Institucional". . 
1 d t d la ,a' lO ' ""$ lOI, n 9 1.276, de 6 de agôstQ .co, en 1'0 os n,ve,,,, sa r '.s ' valho. dos ex-diarLstas de obras do Ben'lço .. 

(Jue.!·az juS'.'. po-is acrescenta "os en- Rest,a··llos examin<;ll' o ângulo cons.,. pública Federal, teve sua t;·anl"ta- d~·19-64) .. 
cargos e trabaz!bos afel{l~ aos Biblio- tante da letra "b". Na verdade. ção pa~aLsada it vista .do pedido_ de Eni 'fa~e da cposição· d·o DASP,· Q 

. tecádo..s não deixam a menur dúvida tant{) (I projeto primitivo, coino o· audiêric:a do lJ_J\S'P, fo:mule.do·. por ConUs-:::âo de Serviço Público solici-
quanto à 'sua ccnct;·.tuação técn~co- .sru substitutiv.o, Í;mporta,m. em au- êste órgão técn.Cà, .. . tou a audiência· dest.a Comissão S'ô· 
científica". mento de déspe.si1 com pes.3oal. i,e- Os escÜ.l.rec1mentos desejados por bre- a cor.J5t.!tucionaJidade do' proj.eto. 

l
u . - d' C t't' -o elgundo Q entendimento que, em outra mta comi..s.3áo, conforme ,conSigna o Cúlno se viu, o pl'cjeto pretende ilS-

_ " A COll~!.Ssao e ons ll,~lça ,_ '(;portun.:.d~de_, sust-entnmos perante parecer ::tllterior, .. di?ianl resp.eito- à1; 
Jll:~.;tlça, dl~~Old.and~, do en9~ad ame,l costa CO!11L'Ssao. hupllcações relatlvas à. aIl)plltude da seg\l.rar aos ex-diaristas' de obras a 
to da care.da .c~ :;:uLctecRLQ l~O Nie- . Em' fH.ce do exp,~.sto, com fllJ1da- medida. consubsümc'ada nó' projeto, cont.agem- de tempo de servigo "pura. 
vel.Tecm~o-Clent.l.leO, por achar q~ol_ mento _llO artigo 5? d0 Alo Jnstitu- tendo em con~~ as' mOdificaçÕes 'ae todos os -efeit-os", em amplitude .ful
d.e~v~ ser .1~C.lu.i_da nO.".Grupo da.;;:s, p_i •. ,. _ ciona1 e. no ~ 2\1 do artigo 29 da. Re- -atos admínistrstl,VOS , preexisten te.5; minada pelO DASP, com a invocação 
fls.spes L .... e.~k! oferECeu um .. ...,t~1J u ..:oluçu.o do Sen.3do n9 2, de 1964,00- uma vez que 03 'ex-dlanstas de 0- do art. 59- do Ato Ipstituc-lonal, cuja 

" tut:vo ao plO]eto, .. sem, .. deIXai. de nlJS pelp arquivamento da prôpo.sicao bras ampatados 'pela Lei n9 3.483, restrição - de inicioativa pr.ivatva do 
.. -Jltende~' a· seu esp-mto ongl.nal., _ , e -d0' seu substitut.Ivo. - de i958", forma, .juntamente COP.l ou- Executvo - não pode ser transposta 

IV., Jã a. comissão de Serviço PÚ- S -l -d . - . tl'as -catego:'ias, enquadrados em vá-
blico Civ:l,. ~preciando a. providênc:a tem~)io. d~ 1~~~1lS~e~At~I~503 ~~lns~;, ria~ classes ou .séries ar; classes. 
;11: ;seu mento. ~amfe.sto.u-se ::o~- .'. ~:n~l1t,~. W,t.." I' l7-o,«·.J-:res. O DAS!', porém, em ve? de ot"c-r-
~ral'.amentc _eo P,O.1€'to e ao Subs~ h - R"'lat-or _ JusaphYt nfarinho 'e -aO fund<>mpnto do p''''dido QU .sé-
t~:~t ~aS;â"l~~O-:Op~üiU/p~d!~nto, nas' se !~d1r1:U1!!io Lecy. ~ JJeJlerso~ .de ja: .as im6lic;~iões , ,;Iêfmim~t.l?i;Vas, 
g 1 e 1 Z S . c itgwar.,- Beô8lTa- Neto, man~fe.5ton~:;e cont.ranamente -a pro· 

a) a Slmplf'.s al:e~a:ão de nive:s de posiçãp, com a 6~gHinte informação: 
uma determmada séne' de classes, vi
sando, CI1i'3:~e _ sempre. a . ma}c~ra':ót;"S 
s~.laria;s, importa ,na quebra do eqUl-_ 
líbrio que tuteia a colocação dos car-

- gos pelas clasSes do respectivo GrupO 
Ocupacional, em vista. d,a es.trutura 
<lo m€êm.o ter s~do elaborada em 
atenção a um ~studo de avaliação de 
cargos: e 

b) B. demandá. em b>.1sca de mclhpr 
retribuição não· deve ~er feita nOS 
têrmos dO ,projeto. pol'qu.e as- implica
ções elc.ancam s:tum:;ões não P' ~vis
tas., ampFftl1CO a áreR de l'f'clama' ões 
e' reivindicaf'flf's e nrr"ltrp·lV~n-df} o ft "'-. 
tliOnRffiento de um critério geral de 
qplicaç.ã:o ampla a todo o· func'oualis
mo púbJ:co civil.: 

V. Recusado, no mérito, pela .Co-
m'ssão técnica .e."Sp.ecífIca, o proJ€lo' 
não podf>l'ie, em no:;~o ente'ndel', me
recer ó 'nosso Qeneplác:~p: 

ArMa- isso. d:he 'ooservar, tllu'lbém, 
que a rn.ediGa ill1l11ic31'ia 'em ônus pa
ra o Tesouro, 

, Pareoer 
Ns,978, 9/9 e 980 de J964 

1\9 978, DE 1004 

Da Comissào- de Servico Públi
cO l"i:l, S Te o prozetQ de'. Lei 
ãü ÚtmUra n':' 42, de 19-64 wú': 
meTO 4,S93-L de 1962 na- Câma
líUtrU) , que at8poe SO Te _ U C01L
-imi€1'lt ao tempo ãe .§t?rdca do.:; 
~ulartstG§' rie Ohras do Sw.ui.ça 
Púb:ico Federal. 
""'--. . . 

R..:lat.or: Sr. Aa:âo St.e.nbru~. 
O presente pNjerO Vl.$3 a comeru', 

·3.0S ex-dlal'istas de obras dO Sel viço 
.t'úlJ!íco FedÚal amp:.JtRdOs pela Lei 
n9 3.4~.3, de S··de· dezembro de. 1958, 
B enquanrLiQOs. cumo _lullc.onár!os pc:
·la Lei. no; 3,78-0, ae 12 de jUlho ae 
H:rô6, d~reito à cüntagem, para todos 
oS efe.tto;s, do tempo àe serviço pres
t.ad) em qualque: repart ção públi
ca; seja qual fór a ntltureZQ. de ver-
ba DlI. forma de .p-3gam-ento, . 

Ora. se a Comis'>ã.o. incumbida . ~e Comh se ob-serva, o projeto} no que 
ex"..minar .0 .Prn.la-to em seu m ?>~>ltO vJ:l1ge- ao seu Objetivo prmc.,pul, ou 
nega-lhe aprava.çãÓ, nosso pr0nuncia - "eJa: _a contagem, para tIOdO,siO.:; efei
ment.o deve szr, igusJmente, em sen- GOs, d(." te-mp9_ de servlçD' prestado pe
tid) negativo, tant.f> mais, que} c~mo lOS ex·di·ll'lstas de _ obras - não fez 
'Vimos; as finanças p"(J.blicfis st:r.1àlTI n/ais, de qne pre:teI;ider.8.- reect...ção 'ae 
,afetadas. . .nedi~a., já adotada em favor de ou~ 

~ras categorias, também· em beneft-
VI. Cremos: nO entnnto, que o ClO dos ex-dia~'Ísta5 ·de obras do Ser

mais certo ~ei'á_ pe~ir, na es-péci!:"!', vi'i? PúbliCo .Federul. De fãto, vale 
nOvo prQnunciamento da du~ ç- ~alienlJ3.l', à guiza de exemplo, provl
missão "de Constituição e Justlça 80-· dênCia idêntica tom·J.da €:. mreferên... 
bre O assunt-o, e ist.o . porque: doa aOs vendedores de 5(,105 do DCT, 

a.) o al'ngo 67, ~ 19, da 00nstituição U5 ·quais tlverfllJl, por· fõrça de. lei, 
F-ederal, em vigor, 'proibe ao Sena10 -seu ,tempo de serviço, na qualidade 
iniciativa de leiS sõbre matéria .. fi- de meros conce:=sionários de serviço 
nancelr.a; - público, contado para .todos -os efeI-

tos, em râzão -de terem s.ido <:lassifl
• b) O -arti6o 21)' da Resolução nl1 6, cados e· enquadrados pela Lei núme

rl~ 1964-, esb·belece que tod{JG os. prG- ro 3. r/80, de 1960. 
jeto:s que importem 'em aumenta: ~e Devem cons1de:al'-se, todavia, à 
despeSa e que, à data. da sua en~l"a{1a viskl da. ~mpllt.ude da medida, as 
em ·vio·or, se enc.onfravam em cnl'~O n:.p1icações que a meEma acarr.etarã • 
. 110 senado, -terão smtadà - O seu au- na mOdifIcação· de atos a.il.m~n1.Stra
(la.mento. s.endQ enc-9.mi.nhados à C3- tivo:; preexiste.sles Ou no _pl"<Jcesso de 
mis::::io (l"e CohS-títuÍcão f' .Tu.."tiça,_ para cont&gem para' efeito de promoção, 
que esta diga se os mesrnl>S. podem comiclerando que o.') ex-d!ari<;tas. de 
contimwr o .séu cúrsú. ::;bras, por í"ôrça da. Lei nO 2.780, tifo 

VII~ ·Somes, assim, pl'elimiIiarmen-1 :-9~Q, fo:·~m enqllãdra~_05, cI? :~Ul:re
!.e, pf'b audiência -da Comissão de' ;o<.a~ selles de ?;.~_;:,es sl.ngulale6~ 
C./\!Utituição e Justiça. ,1Inp-.1mente. CD1?1 va.Jas Duüns cat.e. 

_ . gonas funClOnau:, _ 
Sala" das Comissões, em '26 de a·gôsto ~ ~rú face do expÜ'.3to, parece de me

_~p. 18-14. - !.rqemiro de Figueiredo, lhor alvit.re, para que êste órgãO 
1'~·e:=idente" ..... Mem pe Sá. Rf!lafor, técnico pO;;;sa li1anifestar-sf! na 'óJo:>;-p{:-

"As.sim sendo, a proposição em 
caüsa importn em aumento da 
d~spesa públIca,· o que cOntraria 
as normlls consta-ntes do art, 5q 

do Ato Inshtucional e dispensa 
ma~ores comentãlio.s sôbre a ma.
téria" . 

Como se ·observa; suscitada a dú· 
vida no que tange â const::tucionaIi
dade _da proposição, julg·amos de bem 
alvitre, antes da. aprEciação do S'f.U 
mérito, seja.- ouvida a douta Comi~ão 
de constituição e Justiça, .0. propósj .. 
to do preceituadO no' art. 59 do Ato 
Instituci.onal. 
Sal~ aas Comissões, em 19 de agõs

to de 1964, - AIOyt!O de carva111.O, 
presidente: Sil1:e8tre PériéZcs, Rela-_ 
tw; .Aniõ1/io Cat'los, l'ictorino Fre!
re, 

Da Con1issão_ de Const!tuicão. 
J . te SO Te o ro e o 

amnra nO 42, e 19~. 
Relator: Sr. Jeffer!.on'de-: A~u1ar 

O prc.jeto de lei da Câ.mafil n'? 42, 
de 1964, pretende ·assegurar aos ex_O 
diarhit9.s de auras -do --ServiÇo _Públi
c-o Fed:eral, -~mparadus pela Lei" nú
rtiero :3 ..483", de- 8 de d~zembro de 19-58, 
e enquad:-ad-os como. funcionári"os pelO 
ar,t, 19 {ia. l~j n9 3,700, de 12 doe ju
lho de 1960, a 'contsgem do tempo de 
servjço . anteriormente prestado ~a 
quilquer repartição pública, seja qU8.1 
.for a natureza da verba ou a- forma 
de pagamento. para todos'llS, e/Bit.os. 

a projeto- -foi llpresenta.do à comi
d-apsç.ão .d~· Câmara ~()5. DeputadO!! 
pelo Depytade> Vasco Fllho, _em 15 de 
junho de 1962, com a .seguinte justi-, 
fic,.ç~o: . 

"Todos os servi-dol',€s púbHco." 
da União receberam os benef-Í
clos do presente Projeto 'de Lei, 
men0-5 05' ex-diarist.as de obras -o 
que c.'3nstitui umo exceção adio
sa~ ."Tçdo,s -são iguais peral}te. a 
lei". - . 

O projeto teve pareceres· favõráveis 
das Comissôes de JtU Üç.l , Serviço PÚ-
blico e Finanç?'.';, sendo aprovado D~lo 
plenário por 2f)3 votos contra 45 (em 
br.anco - 20 e um· nuleh 

solicitada fi, C\u-diência do DASp· 
pe-Ia CCmjsEão d" sel'vico Público· do 
&nado, aquele D,;-Dartamento Goi-

pelo pl'o.jcto._ 

,Realmente, .ao se admitir a conta
gem do tempo de ,~erviço dos ex-dia-·· 
rjstas para .todos os eleitos, €leva-se 
a desf>esa públioo com o p?-gamento 
de adicionais, licença e;;;pecial, etc., 
a~sim como pela simples cDncessão de 
aposEntadorias antecipadas e conse .. 
quente ad.missão de outros funcioná
rios -para SUbSt.ítuÍl'em os aposenta-
dos. . 

A medi-da ab:rangeI'ia 11..:1.o·SÓ as re
partições como as autarquia.s (lei hú
mero 3.483, art, 69), sendo de l'e&sal
tal.' que o art, 39 do mesmo diploma. 
exdui"u do b.Eneficio integj'«ndo-os no 
regíme da Con~oli-d.ação das Leis do 
Trabalho, sob a. jurisdíção da Justiça 
do TrabalhO - "o pessoal de· obr'ag 
destinado à exe6ução .di! trabalho de. 
lu.tu:'(;-zá caracteristicamente temopo
rál'i.a.-~' , 

·A le-i i10 3.700, de 12 de julho de 
:l-9fiO, pre.!:;creve iloO art. 19 (referido -no 
prpjeto): . 

!'O~ cargm do ~rviço civil do 
Pode)" Executivo obeQec(.ffi à elas
s!ficação estabelecidá~ nesta lei". 

Só· o pess-oal admitido à conta das 
dotações referidas no art. 19 da lei 
n(> 3.483 terá direito à equiparação, 
a mtranumerárlOs mensalistas, (;:om as 
exclUSÕES expressas do pal'ágl'afo úni
co: a) emprega:dos a.dmitidos em or
ganismos misto.s de coo·peraçâo inter ... 
Iliacional'; b) peSsoal de obras; excebo 
0- ·.tahelado pertencente aos serviços 
téJ:nicos) de· adm~nistração e fiscal!
zação~· C) oo..~- ·:pag:os de função espe:
dial Q-U re,curso, próprio <io serviçq.; 
d) aos que prestem serviços median-
te pagamento por re-cíbo: ' 

. A mesma lei dispõe 00 art. 59 que 
"OS extranumerários contratados ou 
tarefeil'0;3, cuja.s funções foral;ll de
claradas permanentes na forma do 
dis.posto nO:" § 29 do art, 29 da lei nú
me-ro 2.284, de 9 de· agõsio 'de 1954, 
uma vez equiparados ã" funcionários 
p'Rssarão à-, -categoria ·de. extranume-
rários meru-alisb~". . 

A equipal'ação preconÍzada ·na le! 
está eondicion!lda, em qualquer caso, 
ao· temno .d~· servic!) mínimo ·dt'! -cinco 
a110S (art. 1.Qc,- in fine). A regra geral 
c·cnHdã. na p;:ópJ.o.ição slLScital'ie. dti
vid~s e divergrncias. 

O DASP esc1-areceu que o pe.ssa~1 
l'cfnipo no projeto ·está anipul'ado, 
c-ontando t?mpo .para os efeitos de 
a])osenJadoria e dispcnibiEdade. Gon
tra (l ampliação se m=:ur.r,e com apoio 
t).o al't. 5° do Ato- lnet.iiucioml. por
que a Hprovação do projeto impor
tará,. em aumento da de.spesa públi
ca, não cont-ang.o. todnvia, cn-m a ini
ciativa -do Poder EXfCllt.it'O 
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por oonsegl.lint-e, a Comissão de 
"eenstituição e Justiça. opina pela re .. 
~eição do projeto, por lncoI1Stitucio~ 
!la!. 

'Sála das Comissões, em 4 de setem
bro de "1964; _ Afonso Arinos3 Pre.si .. 
dente. - Jefierson de Aguiar, Rela ... 

tor. - Wilson Gonçalves - Josaphat I~~:~it:~~~:~~~~g Marinho _ Edmundo Levi - Bezerra 
Neto .. eu, -

.,.,n~·" 1 pro. 

Pareoer nQ 984, de 1964 

Relator: Sr. Edmundo Levi 

&ente do Senado Feci..'?-ral, promulgo 
o sEguinte 

DE 1964 

o conzn.sSQ A COmissão apresrnw a redação 
final do ProJeto de Decreto Legisla~ 
tivo n Q '12, de 1964 (nO 14'7-9, de 1964, 

~~:~~~~~~~~~~~~jrtn~a~c~a~,",;d~~e1origem) que mtmttlom o 
do Tribuna,J de Cont.a s da União 

~m[iif~eíii~crniil: ~i~~;i~I~J~~i~ij~~~~[f de rrgL-tr'Jo ao contrato de 
mcn ta.n.te de Cr$ .. " 

'~;",!,;!!;:!~,!!;~Z2:"'-':::;:"":~:!!..~:~ . (duzentoo milhõ~s de 

Art, 10 É m3nti-do o alo do T;itJ'l. 
de contas da Uruão dC'nnatü.r,J 

registro. ao contrato .de ein}.U'b,~. 
mo, nê} mont.ar.te d" Cr~ 500 fJ:!O.O:::OI:: 
(quinhento$ milhõ:-s de cruzezTc<', 
celebl'ado em -31 de julho de 1903, 
Entre a Uniã.o Fedfltál e o Estado do 
piauí, cem re-rursos pl'Dvenientr:s da 
colccaçã.o de "Letras do T2'Fo'.lrv'" 

I' , celebrado em 7 de maio 
- entre a União Federal e o 
~r:-Sr. Edmundo Levi do F...sUldo de SergIpe, com 

A Comis.sã,o apresenta a redação fi~ r.ecursos proveI\ientes da c::llocação de 
nal do projeto de Decreto Legislad- O Oong .. -e~o 1\ at.:vnal dCC:j~ta: "Letras do Tes{luro", :tste decreto leglslatJ.l'O ent.:ará cu 

vigor na. d:lta de .s'ua publicação, re
vo nl} 73, de 1964 (n\! 14j-A, de 1W4, Art. 19 E' mantido o ... ato do TÚbu-
na. Ce.sa de .origem) que manl-ém de- nal de ContaIS da união denegu.tório 
cisão d-e-n~(Yatória do Tl'lbunal de Coa- de registro ao contrato, celebrado em 
tas da. Un1ão ao registro do con~rato 24 de maIo de 19\i3, entre a União 
de empl'é.iimo, no valor de Cr$ .... Fedel.'al e o Go"êrno do Estado do 
560,C~:>.OCO,OO (qu~,nhentQs e sessenta Rio Grande do ,r..,"Jrtc, no montante 
mnhõ~ de crooelrOS) celebrado em de Cr:) 250,OOO.OOO,QO (duzentos . e 
4 de junho de 1963, entre a União Fe- cinquenta milhões de crvzeir(6), com 
deral e o Qovêrno do Estado do Cea- recursos provenIentes da colocação 
rá com reeurE.QS provenientes da. co~ de "Letras do Te.souro". 
l~cão de "utràs do Tesouro". 

Sr:~a das S~sões, em 10 de setem- Art. 2!?-o tste decleto legi<>lativo en-
bro de lS6-1. _ sebastião _Archer, Pl'e~ trará em vigor na data de sua pu
sid::nt.:, _ 'Edmundo LeVt, Rela,tor. _ blica.ção, revogadas as disposü;õet> em 
WalJ,cdo Gurgel. contrário, 

Parecer nQ 983. de 1964 

Sala das S-es~õec;, em 10 de s,Jt.em./ vcg<ldas as di~pcsiçó"';s em co-:nrár:o". 
b1'o de 1964. _ Sebastião ATchflr, P'r;'- . ----sidente. - Ed1ll1mdo Levi, Rela! ,,.. --I Pal'ecer nQ 98S, de 1 Gf.4 
Waljred~ Gurgcl. i 

Redação final do Pro;efo d., Jle~ 
ANEXO AO PAREC.I!!3. No? 98>1f::õ4 I cr.!lo LeglslâÚt,o n°)ia de u:.i.:! 
~~~~~...:.::..:.:.:;:~:::.....:.:...,..:;;;;..;="~! (1/0 134~A. ae 19M Wf Ca:a de 

Redacão \inOl do Projeto _d~"'p.e- ! O~ 
ereto Leflls rdi1<O n\' 72 iIC_J.9ii:Lf· • 
(n9 147-A. de 19;;~! 11{l; Cas·a de + ij'clatJr: Sr, EdmunDO Ifyi 

Oriqem) , " I' A C{'mis~ã{). aprfSel1U\ a red_1ç.1:> fi .. 
Faço saber que o CCll<.; • .:.:SO Na- n.al do Projrto de Decreto LE'3"!~!'!

cional aprovou, nos tê.mo" do art. 77, tiro n Q 56. de 1964 (nÇl 134-A, d~ .1!..~4. 
§ 19 da con~titujc:~o "F'cr1c.rl e eu na Cl..~a de orIgem) qUE' muaÍf'm o 
....... , .... ,,: .. , ..... Pl'E-sió,-n::; dú: ato do :;rriounal d= Contas da Unia:> 
Senado Fed~I"al pr.;mulo-Q o se""uinte ' dem!? horio de registro ao' c~ntr.no 

- :>." 1 de emp!'éstiJno, no mJntante de Cf) 

''''~;I!LIEiGiI!SILI~iT!IV~OeDIE~~i'~ 170,COi},OOQ,OO (cento e setenta mi-
lhôps de C.l'U21:ito,,), celebl'3.do e:l!re 

~~~~~~~~~1 a Uniáo Fe-de7'al e o Govêt no do E<;-
~ tado da paralbR, cem recul',"'OS prove-

.;Il....l1&...L nient~'3 d.a col::cação de "L~trM do 

}o'aço saber que o Congresso Nacio~ 
nal aprovou, nos tclmú;:, 00 a~'L n, 
§ l.~ da c<>nstituição Federal, e eu, 
Presidente do Senado Federal pro
m~]go o ~egulDte 

Relato.: S~', Edmundo Uyi. 

A Comissão apresenta 6 redação 
final do Projeto de Deçreto Legisla
tivo nf,> "(;, de 1964 !nÇl 139-A, de 1964, 

Cása de origem) o que mantém o 
ato alo Trlbunal de contas Un L'~o 
denegatório de re,1i6tro ao cúntraco 
celebrado ent~e a União FMeral e o 

C. TeEourú". 

o congresso Nacional decreta: 

Art, 19 É mantido o fl.to do Tri!>l!" 
nal de Contas da Untão dene;Jatóno 
de reg"istro ao contnto de emprésti
mo celebrado em 7 de maio de 19&!l, 

'montante de Cr$ '200.000,{;'}0,O-:J 

Sala das Ses.sôps, em 10 de setem
bro dt' 1964, - sebastião Archer -
Fre'üdfnte Eq,m1lndo Ler'Í - Relatol' 
- Walfrcà:J Gurgel, 

'de Pernambueo, no montan
LOOO,{l'JO.OQ{)CO ,(hum bi-I~ji;:;;t.p:;; 

~!!:!::-"1~~~~:~~~~Cr1l7eirQt;) com recUl'SOs proda colC'ca('ão de l'Leqas do 

(QUZIOlll;OS milhões de cruzeiros) entre 
Federal e o Govêi'no do Es
Sergip€', com rpcur.s0s p:'ove
da coJocaçã-o de ,. Letras - do 

Tesow'o" . 
Art. 29 :t.ste decl:rto ~e~i.:i1ati\'.J- el~

tra.rá em vigor na data d,e l'ua pubh
cação, revogad-!!.s as d:'3po.siç-õe.s em 
contrá.rio . 

Rcda.cão j;nlll do projeto de Deo 
creio Lemslai1eo n9 DS, de 1984-
(n9 134-A, de 1964 na Casa de 
ongem) • 

Faço .faber que o Con~l'e<::so N.lrio_ 
apr~vo'l, nos Urmo,s. do art, í7, 

§ 1º da Constituição(} Fp.dp'ral e €'11, 
P1'fs:den~ do Senado Federal, pro
mulgo " seguinte 

.) Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' manUdo o ato do Tribu

.aal de Contas da Umão denegatór~o Ipi·~"id;,n;;;~ 
de 1'egist!Q ao contrato de emprésti
mO celebrado em 4 de junhO de 1963, 
ent':'e a Umão Federal e o Govêrno 
do Estado do Ceará, no monoo.nte de 
Cr$ 560,000.000,00. Iquinllentos e ses
senta. milhões de cruzeiros), com .re
cursos provenientes da colocação de 

f'e-'S0"S pm 10 n.J s"tem
. SebastiãO Archer, 
Edmundo Leví, Relator; 

"LetIas do TesOl .. u'o". 
Art. 29 ~te decreto legislativo en

trará em "V1gor na data de ,sua pu~ 
blicação, revogadas as wsposições em 
contnirio. 

Parecer de 1964 

ANEXO NQ 983, 

Faço ."3bel· QUE' n Con\!;r(',~C'o ~ac:o~ 
aprovou, nOs têrmos do a.rt. 77, § 

1º da Com:titnl!'?o Fedrral e eu, -
Presidente do Senado Federal, pro
mul~o o seguinte 

D1?CREirO LEGISLATIVO NÓ 

Parecer nQ 985, de 1964 
1904 

R-elat-or: Sr, Edmundo Levi O Congresso Nacional deCrE'~'l: 
A Comissão apresenta a redaç~o f~~ Al't. 1º E' ml.lntldo o ato do TribU

nal do pl'ojeto de Decreto LegISlatl- nal de Contas da união denegatório de 
vo hº 71. d.e 1964 (U\! 149-A, de 1964, d' 
na Casa de Origem)· que mantêl'll:_ o registri) ao contrato e empreStimo. 

do Tribuna.l de Conw.s da. Umao celebl'ado em 9 de maJo de 1963, entre 
de l'egL5tro a contrato União Fedeml e o Govêrpo do Es. 

ceiebrado entre a da Para·íba, no montante de . i •• 

de Cr$ 5úO:O-CO.flOO,OO ,(qui.~ cruzeiros), com recurf:OS 
milhões de cruzeiros). com da colocação de' "Letras 

e o Estado do piauí, no 1~~;~~1~7;O\~.O~10~O'OOO'OO (cento e s'etenta. 

proveniéntes da colocação de . 
rl,el:l.tor: Sr. Edmundo Levi. do TesoUl·O". 2° tste decreto leg"islativo en-

A ComIssão apresenta a redação t em VigOl' na data de sua. publi-
O Con!!l'esso Nacional decreta: das SessõEs, em 10 de se -,em- revogadas as di.'J.posições em 

final do prpjeto de Decreto Legisla- ~ 1964. _ Sebastião Archer, - ,,,,~,,,Ü'jo. 
tiVO n9 75, de 1964 {nl} '142-A, de Art, 1º E' mantido o ato do Trl-IE'r'~'~;);~;i'o _ Edmundo Levt, Relator f' 
1964, na Casa de origem) que man- bunal de Contas da União denegató- Gurgel. 
tem o ato do l'l'lbunal de c:ontl.'l,.5 de. rio de registro ao contrato celebre
Un,5.o d'enegatÓl'io de reg1stro ao do em 19 de junho de 1963, entre a 
contrato de empl'éstimo no niontante União Federal e o Estado de Ber-
de Cr$ 250,000.000,00 (duzentos e no montante de , .. ,., .. 
cinquenta milhões de cruzeiros), ce- ,OOO,OOO.{10 (h 11m bilhão de 
lebrado ent::-e a união Federal e o I ;,·~,;",e;;.~"! de empl'éstil'401o, com re
Govêrno do Estado do Rio Grande cursos provenientes d·), colocação de 
'do Norte. "Letras do Tesouro". 

Sala das SeEsões; em 10 de setem· 2Q ltste decreto legislativo en-
bro de 1964, - Sebastitão Arcller; em vigor na data de sua pu-
Presidente; Edmundo' Le-ui, Relator; revozadas as disposições em 

. walJredo Gurgel, 

ANEXO Nº 985 1 

Parecer nQ 987, de 1964 
Redacão ffn.~do2 pr~Df'. 

cieto í§g[-;]ª.tj, L~ _ _964 
(~~A! de 19641 na Casa de 
origeiij) : ' _ 

Re~sr, Senador EdmundO 
L~ t Faço saber que o Congresso Naci-:.:.-

naI aprovou, nos têrm03 do art, '17, A Comissão apn'senta a Re?ação 
19 da; ConstItUlção Federal e eu, final do projeto de Dec"eto Legrsle.-tL 

.'. __ .......... , ...... " .. " .. ,," presi- 1 "0 nO 60, de 1964 (n9 130-.11.., de 19054, 

o 
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DiÁRiO DO CO~IGRE;SScr NACIONA!c Setel1ib"ro dê 1964 

n c S lQ:e orIgem) que mantélll! o lh""a Í'4t',,-llg&nc'g. e ao: vontade que' l'eza .sea.:: qOe t.em CrÜH;O c;undns I te!l 1'.gêl1Clll apenas a, 31 de dezem
aci, d~ fthbunal de éontas da. un.ã<o pe;;lane~~;am \ntegl'alS até o últhno I qllfll1IO à sua ctnstitur,.10naLdJ.de: é I bro; não se'á .J?ccrporado a es,'m l'e;.-

. clene atól'lo- de rEg ska ao contrato de dia de ,<;U4l v.Ga. 11 a pato.te d8. reiJ:.!E"t:.ro, que va.e ap_l1as I forma do lDl1?OEto de 9onsumo. E,. 
~ " i- t de Pre"to '"'I~'3 EDl nome da represen- r-':l.~a o lmllo,::to de Qonsmnrr Essa a.SSltrl. um aOlclOnal clla<fo para 31 emp ec .. mO no mOllv3n e ........ -,. t' ' " I:' - - d t d te d 

C.(. 200 OOG-QOOOO (du:nm'"OH- rrr:illõ€s ta~ão nograndense cC%rr a8.sento nes- pnl<.!~:;: .. :d!'a:'J, traQm~:.da atraVIJ!i c..e .. umal e~eCura{). uran e e, Iffim3 o p!-.. 
d' '-' .~) ~1 b a<l W 11 d; jU ta Caca: uma sent;da homenagem, a nS"('1 c; O. ::'lh,r:.tmra. 'J)1J!" cXClu!'.uO. a l'lDdo fmao o Qual Sf':ra extmto e fllt4 
~ CâUZi~~~~ • nCt" e ~ U~l;~ Fe"e;al; um vü1to que en~o tCeu R' lmpren,sa ~ual mLente de leglstlO. qUe c v{{lida I ml'L& pe1ma,lecerá como mu ônus lUlt 

Ú €. "o. e .E]Ee • d ".. :tD,ac;"I CO'}; e a vida PÚ;) :ea r.(}~landeru;e peço a:.;e-.c.:~ ,Ç,u a o .unpoctrr c..e t"cp"LLi. no é ( C!"OÜúmH\ nacional. 
O Qovêrn>n de> ta-d() e A. ~' d' '. V' E""Tt S· P"es;d"'nte' que nrallS- f· ..... ·1 t~t:a cnn1 a, remi."~lo cc l<e D~C" Pretende.!'e. por essa leforma, umo. 
r r~r5 nt"cven en+-es da c lcca('ao "I ." , ,... . . ~ , =>.:. •• ~ ., ... • ~ I·..., 'p ..... "'- d d t t eeu,::. ... t-'~ • "~, '" > ~ m.t'iJ" e:m'nGlli<:' do S2t!.3C\O da.. RepÚ,.- tlVff' er:.;:i.e-:€~o e à ~ua. f,:o'<::q' •• o t. ... c;9.1. Vl .... CU ... ..,a.v 00 pr.c U 0& SUJel(lS ao. 
"Letras do Te~ou o . t ')ilc~": GC.' s,"c,ta-::B{' da IJIUlC3du. rIO. ·tê(,35 a.s- r<llaçc'E~ .;IT..tr1'lJ o con:;"bll.nte! ImpOsto de consumo. à nomencla-

Sala. das S:>.::;:õões, em 10 de selem· grandenR€, ccndo1êncla~ à sua Exma. 'e o 1'Ill1:s:tF:!f.O doa Faz:;ndw. er~. 1iedCB'-1 tul'a, de mel'cadonas de Bruxelas. 
ko.de 1964. _ sebastião Arclt.er , P:-e- vh!~,a e WJ L?:.é',", ·P.'e;s.Qcnte.ct:a E~n-~l 08 ill?POSto.s: fede.IalS, A, 1Vum,~ refOllll.'i, felt~ em 1958, l~i 
lidente - Edmundo Levi, Relatol'. pre:'i! J'Jrr:.alt-'tr"iI. : 1 um oatrg p;"O:,~etQ pl~~va Sa?~;n1 {)n- ten~ada, é}n hnh~ e;er9oJs a. execuç.~.o 

waitre.(!o Gurgel .. cr. nA t 2:1cb::C'J<:: em, um .o:;.'Ó Sê'rvlço toCio o. tra- ~~.s..:t.. ".vl11~url3.çao,. mas a explhl ... 
. A:'2.sim pl',.cedcr.do, ° oen""""o tevC-j ba:ho fltan<m~nte' ~lh'C'!.do à ol'g'ani- em31a .rvl muito &UClnta e- 11UPStficlaL 

N'-' n87, I !'enSl& ~, â1,:~r~l'1a. (ie um' homem qU~_1 ' ciH1rrrac:.à' Hallel'ith, para o- p"ro~ No· mütn~nt(), o t.ra~aHto que se tra.. 
1.NEX.Q AQ P.\....-.:tECER ."a~ 'pa(,r.:!~;com devctalI:,entJ?:8 dadas estatJ'ttjc~s, '0 ·dU~ l~a. elar..Gl'a,çã-Q d~se Pt'Oj,et-o tem 

IDJ!., rg,}4 aos-- g.an-c'ie~ H"La.s da Nação ór.asll~:t- às autol':aades fà,.en~ pot fim uma v:mculaçao eS{;I!elta, pro .. 
neaaefto' f~JJal, ctg, pr0F-tn de D"J_ r90 cem e1<trernado a::1101'. . ffi'e~ Dl' e:1l1Í1ecin1ento do. ít..nda, :tie todos os pl'odutos tlibu ... 

creio Ler/dativo 1/9 6U. de 1<HI:1 .,Eram e.~af';" n-s 'palavra~ que quer,Wc d-a' R'ecreita: e· da exeeUQão tad05' pero flUijõsto de_ ~nsum4 à 
(;7ilJ'"I1J .. A', clt! 1{)64; na Gusa cW ori ;: .. 2:~r em hon,:"".a.g?m a2 30rnalista~ Nr- por êstj,l n-mnenc!atulfa.· de mercad01.ias que 
U_t!lWJ" ,JnCI) pa!qu8:hm: _ Se nao errou Sê~e- de uma soc~eda,de ratlSVJf!ttem. a.. ~onverição' de. Brux~::ts. 

Cfl. quan.,u ? n.- '.1 qUe a, morte e Cf e encrltbamw :aavs-~a. um ÜiaD.a:llio .de dUlclirnina-
~,taço sabe:' que' o Ccngres.so Nacio· l?ôrt.o ~rai:~?Ullo , do etel'1lo • .... mr serviçoS" de" p.rric~samentc de 1Jfu1' m,uit~ grand~j sendo po:S2'lvcl' .que-; 

rlal apl",ovcu, nOs t-êrmo8' do, art, "77,_ § ?esc~n.,e 1,,11 paz a alma· de~e blRVO v_R'i; su'j~t;',!jtii.l', por '(\..,·cr.1t:ica. até ro:::a.ger~ lJ-a. disCll:lDlWa.. 
19 da Oonstltuição Federal e> eu, .utauQl'. a. cal'tro das~ o.rga- !~ao, C!os pr~àut;5s. No enmllíX1, como 
Pl·e'l'dente do Senado Federa·I,' p,o- ~ . I· .- 11.'0 < 510n-'""\0 ~~ T·a~·" (n .. O SR, PRESIUFN1E:' executados atua .. tU' ,'~'" 6-U<\.-WooJ.· ~"-' .-'i I;"""-lU - .. 

mulgo {) segu:nte mecEa:nte a:luguél ter11aiJ1onal. que preve seJ9;' .9.< trlbu-

..... 'E'iCRIETIOi·liiiii~NiOi~~~?(NDgUeit'a da. Gama) - A Mesa to- !;ôd·gg M relJarti.,:,ões ~taÇ"ão .dOS pt.aduVos espe(aÍ1c~mente-mando em C-l.m:::ic.2ra:ção a sQ-Uc~tação da Fàzen'dlf. A par de -trlUUtadbs yjnculttda, e ttamda- ~e 
do nopre l32;P.aCoor Daniel Kliege.1', ell- ê.'i-te :reM/iÇo. a rna:ne1 .. ' fOl"ma ... , q~ aquela.. nomenclatura. se~{l, 
v!ani à f-::;milla ti!) jornali.sta, falecido executâ--liJ serã' a:pel'relçc-adJ.a, 'aO"·1t1a·Xlmo .apr{)~-cttad31 pal'a fa.m .. 

condolê~ncia"" do' Senado., de uma, sociedade de ~,ec(}nQ>- Iítar o- t(a~nlho de comrulta e paga-
Não hã ma2s oradores iru;critos~ d~ndo maleabilidadE' e. ver ... meltto de lmp-ostíCSs-, agora se preten~ . r~:~~::~~~~s éxecuQão dO t,rabslhO: As de"~, .execuçã~ó completa. tan~ CIl:Ianto <.!' SR. DESIR-f~ ·GUAiiA~""T:·. Il providas dc&sa" ~s:n,eI; dêsSe. Tl:a.~-d? rnternru::lO!l~ 

C '0. Na 'on .'Iecl' ta Sr. Pre3identoz, peço -" n.nJu"\'r-a-. . ser atendid~s de arusba:nd,o a l~rslaçao do Imposto 
O cng-.--..;so c" aI \.1,. e : '00. 1-'''' forma fi -profUndamp.ute, tô- de' ~ns~mo a No~enclatura de 
Art. lI? E' mantido o .ato dO '1:ri- O SR. l~nESmENTE: da a t~refa processamento de ca~ :MerCf::GorJe.s, aprovada em 'E:ruxe~~. 

bunal de C.;ntas dá: União, dene-su.tó· o nobre stnador De'- ti'Os e$!~tfstíco.s com relaçã.o ao 1e- Tem ês.se objetivo prunacial .a re,!, 
rio de l'egist.o 900 contrato de emp.ps- Van'-3111s-uto das da,dús f~na-nceil'-os-p:;la f-:Jrm-a em estudo. AJém d:sSO, ela ha: 
t:'nro, ceIeh .. ado em 11 de julho de arrfl~:,õaQão de imp.-os';á.'S. ' Verá. de. cogitar de um a.spect-o qu~ 
1963", entTe a União Federal e o -Go_ Outro projeto se 1'.eferé à l'eformu- renUnent-e-, será benéflco .aos oontri-
\'êrno do E~tado de Alagoas, no mOl~ - laçã.o e: à reorganização do Mini-stério buin,u~s, na parte relativ;a.. ao paga .. 
tant.e de Cr$ 203,OOO,OüO.OO (duzentOS da F2.i"'enda, Existe em mnlameríto menro de impo,stos: é que, atualmen-
mílhõcR de cruzeiro.:). com reC-urLOS no P~tla.mento proi-eto de ref-'lrma te, "peJa legislação do Impôsto de Con.. 
proven.ente;; da co:oca,ção de "l:étN.5 adm;nlstt'Rt~"a- que dev-er{l at.ill7:1r j ein .sumo, Ol; faol·ica.l1t"es tretn, direito 8 
do Tesouro"., ~:;~~~~ isu~~a;!~€:::Lutul"'a" tr.:doS" os Mil1isliTios. se creditar de dete1"l1..lil1ados P.rodu_ 

Art. 29 f:ste decreto legislativo en~ ~ bdos oS M:l.l1is:tériOS, coro c~ce.. tcs qt1e adquirirem, pa.ra. utllizacão 
trará em. Vigor na data de sua publi- de um, cuidam eS'senciar- como matéria prima . .A falta de dia.. 
cação; .revogada!; a; dhposlções em Despesa, enqua'J.to o M~llis:.. oriminaçã-o ex-ata dêsse benefício, a. 
contrário.' Fazenda cuida mais E''Sptcl- par- de- uma índeCisãQ ou imprecisão 

~~~~~~~~I.~::l~~~~~-:e~e~d1é o único que o faz - -d~ IInguag.em. nos 4ispositivoa le .. O, SR. PRESIDENT.E: ê natural que o ;VIi;}is- gaiS. rum gerado ínúmcl'OoS- confllt.J& 
(Nogueira 00' Ga-,n,j) - O expedi- tenha pro.brEnt~s es .. ,cnbre Fisco e contribuintes, pekl im .. ' 

ente lido vai à publicaçãO. , difel'e~ dos pr~JemfJS precls&o d{l aproveitamento do be. 
Há- oradores inscritos. da S9.tlde,-". do I.iml.stél'iO" neIicio fújC{l;I: os contribuintes exa ... 
Tem !lo palavra o no,bre Senad'Ü"r Jo- '·"l'''''''''"'·", do Minl.s~l'iO da In- gerando ,ou, dando elru;ticida<ie' à. in-

saphali MarinhO, (pausa.) C.0!llerclo e ll1€.3mo .d~fI ~i .. te:l'pl'eCa.ção da lei. e os fiscaiS, reB-
Não está presénte, ~~;~:~f~:~~~~~v,~~:;;~ MIlItares. E' um MlUlSténo tríngint10 a interpret-s.ção' d~-a. lei, 'Tem· a palaVra o nobre Senad3r Da- t 'ê~p"c",w,.a,,, na et:ecuçã-O orcernl"ntá- no que são ratificad<f8 pelo.~ órgãos 

niel Krieger. de obter 'os recUrsos fi~ julgll<lores' st1ministr.ativos e d-o 'Poder 

r ][~~~~~~;:~~~~~~i~~:~~ despesas- de Judioiário. O SR. DAN!E'L KRIEG:fR. e natu- No enbnoo-, não só para pôr- fim 
prc'(·,le- a êsse conflUi:!, COmO' ainda para e5 .. 

t~:~c,~g~ri,~,:~n~~~ com aquê- tenõer os beneficios que daí advírllo 
~ aOs derua:S' Mi.. para· o~ cor.tl'ibUintes, no pro~f"Ssa... 

zenda.. pl'{}l1Iemf:i'f+ te- mente- de pag.am611oo, de impostos. se 
Refir<Hne a um grupO de prOjetos djf~encmdo e pretende, por essa reforma, pennitir 

que tem por tinr reesti'uturat' a.. lHá- !;.<era qa:do pela que tod-os os proopoos 8UjfP,tos a Im .. 
quina a.qministrativa que dá ~col\e:rtfira pl}sto • de Consumo, que p9o,rticipem, 

dua e 
lngressou, 
do eovo", 
t. Calda,; 

a-os trabalhos da. fiscalização, e arl',e. a Com.is~ão do 'direta ou fhdfretamentre, da. 'fabrica-
r~p~;~,~.~~, cada cão de tributos. está e1aõoran- ção 011 da »rod1.J.ção de qualquer 'iT' .. 

."c:.,c,'.J,· ·j'o"natts··1 sãà três OS pl'oJ-etos realmente i·m.. a rcfonnula .. t.igo, p-ossnm ter o respectiVo impôsto 
:pOl'tânt.es, já em fa~e de conclusão. dêsse mes- levado a crédito no livra de Gonta&~ 

m·ais, destacados, 

da Ta'T<1e" e da. ;:::~ij~i~~;i~".E Foi, ta.mbém~ :: 
Ção durante o 

exeréêu' a ~r1!i~~~r~j~i Riograndense 
Era Al'IÜldo 

cenário da pena, 
da impl'el1§a. Creio 
a.firmur que, com a sua mor:oo, 
o alo Grande do sur a mais alta eX~ 
pressão do jornulisn,to riogran.d~n5e. 

Dotado de uma. grande inteligência, 
de um' poder de smtese fr o.1e uma ela .. 
ridade dificilmente cOIl.Scrrdáveis, 
aia ére o que Anatole .p.rance· 
formal' a faculdade do ta.lento 
ror vigoroso, sempre deu~_,as"..fUl' ?Ulr~l-

de sua pena às 

um cOln'ba ten'te ~~)~~~~~l:~: extr"mos de 

, 1;~g~d~~;iar,;,o~~l.9.. 
,ia, conservou-se, 
lias, em per1nanente a;;~~i;;a;~,~~~ 
te anquilosava' nêle, menOs 

Tão logo tenham sido tennmado.s as daquele já COrrentes, pare. dedução dos reco~ 
estudos de1terão êles ser remetidos adminis- lhimentOs futuros. Além disso, tod-o 
parlamentar para burHàmenta e apro...· Impôslu de Consumo sõbre o equipa... 
VEiÇã-o. mento adquiTido l>ara fins de utili .. 

Um deles refere-se a criação de cà... zn.ção nB' f-a.brtcação, do produtos terá 
li.ru:l-troi.;t3' ge;ttds dos contti:JjuintE%~r fe- - O que não ocom atualmente _ a 
derais. . ' possibllldtl.-de de tm' o respectivo 1m~ 

presentemente, no lmpôsto de ca-n.. pósto levado a crédito no livro de 
sumo, no Impôs'to de Renda e no Im_ Contas Correntes. 
pôsto Aduaneiro, 'cada contrtbilinte um" ,AS;im ,senàQ, os tont.rlbulntes terãO 
tem um núm-ero. que vale apenas pa-; qne ,de em. &eU benefício, Q. J)OSo!>ibllidade Qom ... 
ra aquela repal'tiç1io e apenM para,.· a ele_ pleta- de ut.ilizar o Ih1pôsto de Con.. 
o r~pec!iv.l impôsto. O" projeto em ({Ue-. pela:' sumo sôbre, pràti-camente, tudo que 
e!abora.ça'Ü pretende a criação de um nnanceü'(l' adquir.iTem, para. utilizaçito no pro .. 
ca.c;1,astro geral pNo qual os contri. Uma :reforma tri. 'cesso de fabl'icação de qualquer ar ... 
bumta'i do erário federal, serão iden~ I seUl aumento d-b. lmg()si.og,. tigo.sujeito ao Impôsoo de ·Consumo. 
tificl1dOS por um só número, que valerá E, por. mais estranho que pareça hfr- O segundo. projeto dêste grupo ~,e 
para tôdas as- relações eom o. ffsc:O veI'~ _diminuição de alg,uns, impÜ.st-o.s, refel'e à refOl'lnulação do Ilnpô:.to do 
qualquer que seja o impôsto e qualquer como especialmente no' caso dos cal- SêlO". . 
que seja a. r(!!'B~ã.r dês:::e contrihuinte çarlos. eujf.l, alíquota atual de 12% Nesse projeto; também, nã.o haverã 
~om o }1lnistérlO da Fa!?1:nda, quer deverá baixar para" 10%, é outros ar. aumento. pe1e. criação. do adicional 
em rnatena de consulta, Quer em ma- tig03 de tributaçãQ de aliquota que- do Impôsto de Consumo, foi alteradâ 
térfa· de ,IH\gamento de impo.stos, q~ler brada que devel'ão Qet: arredondadas. a. taxa do Imposto do Sêla em suas 
para,. efmt"3 de reclamações, parEi- menos. nir16s discriminações. E:.ssa a1teraqão, 

Como. o adicIonal de, 30% recente:. ao contrário do' que ocorreu COm o 
Além Gis~o, prer;çnde~se, com &se mente a.pro\'f1do pelo Congre&so, ~ô~ ,Adicional do -nnJ;)Õ6to· de Cons1Imo, 

projeto, a.oüUr' mna faceta 'de' na.ta" bre. o Impôs to- de Oonsumo, deverá (foi definith-'a e não tru~lt.ôr1a e' de---
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verá ser aproveibda em sua totali
dade na. l"eIOl'nlulação atualmente em 
".;tudo, 
· Quanto a. essa parte, portanto. o 
aumento foi tlefinítlvo ·e será total
mente inco~'porado, .sem 1:avoreoer 
qualquer aumento dentr.o da refor
nw. de que .se cogi~a. O impôsto ,em 
l6i no entanto, dentrO da :3ua estru
;tÚra e da. ~ua sIStemática, será to
.t&lmente l'efOl'mulad:o. incluindo-se 

o SR. DESliRÉ GUARJ'-"'" - Com 
tôda. satisfação. 

O Sr. Be.~erra Neto - 'v. EXa" que 
lida com os fato/5 fisca.is, deve saber 
que o Conselho de Contribuintes e 
o conselho Superior de Tarifns são 
intensamente acuEe.dos de protela
rem. fi, ultimação dos feitos. 

damente elucidado pelos esclarecimen- ~acorre.ndo de forma imed~uta, C01l1 -ns 
tos de quem, :n1illtando, ns.o vam:}s importã-ncias devidas, não e.<.tarão su_ 
dizer em lado contrário, mas em ou- jeltas à aplica!Jão da C'Ol'l'eção mO!l.e ... 
tro lado da questão, como advogada tMia. 

· -eas:a reformulação não Só de suas 
inormas e maneira de cobrança e fis
o!Ial.izG.Qão. como eté mesmo sua deno
:mi,naçãO, 'pOis que se pretende que o 
etual chamado impãsto do sêlo passe 
a. denominar-se lIllPÔSOO ,Ue Obl"iga.
çóeS, pela naturez.a com que é utlli
~QO na tributai}ão de todos 05 atos 
que constituem obrigações de paga
anento ou de fazer alguma coisa. 

de feitos fiscais,. tem extensa expe
riência de todos os problemas de re .. 
laçôes entre fUiCO e '3G1:itribuinte e, 
pri.nc'rpalmente, quanto aos diversOS 
expedientes utillzac.os pelos que não 
querem satisfazer, de imediato, suas 
obrigações de ordem fiscal, procuran_ 
do dilatá-las através dê aplicação de 
serviços de advogados, quando o feito 
é levantado,... . 

Muito milhares' de processos jnzem 
nos primeiro e se~undo conselh<lS. 
Sei que a situação não se alterou pa
ra melhor mas acredito que as no
vas leis, 'as últimas disposições le· 
ga:l.s llprovadas pelo congreiiSO, nesse 
rush legislntivo que estamos atrav:;~~ O Sr. Bezerra Neto - U::ando os 
sando com .as mensagens do EXecutl- ,meios que'a Lei dá. 
vo hão de beneficiar o interê~se do 

, á . . I om que O SR. DESIRIl GUARANY '- .. , 
público e o er fIO nac;ona c a, - permitido Por lei, no caso de defesa. 
las figuras da. inovaçao, da atuallz:t- Felizmente, no tratamento das ques
ção dos tributos. através da cor!'eçao, tões fiSCais, entre Erário e -contri. 
monetária, ontem regulamentada, pa-

:Dentro dessa Sistemática, será. intei_ ra, fins fiscais. Quem luta com ,a.dvo- butnte, a Revolução não suspendeu ,o 
'lamente reformwado o impôSto do eacia quem tem oonv!vênCia com 80- ,dlreito de defesa COlU() o fez em re
.:c:;êlo, pela cl'!e-ção de inci!.lencias no- 'ciedades comerciais, sabe muito bem lação ao tratamento purament-e dos 
1/'M. Não é ewnento de Impostos, que é um expediente adDtad~,por le~ funcionArias, na aplicação de pena:i
apenas c;'üu;;ão de UOVR6 lnCHlências gitimo deixar aS' oousas .dOl'mlrem nos da.des, para ver:ficação dos que cão 
pela amplia.ção do campo tributário COnselhOS tributáriOS, A simples muL subversivos oU corruptos, 
e elimmação de incidências pequenas tU . ô a a Felizmente, ou infelizmente, se a 
ou de inGignificante rendimento tri- ta de mora, não cons UI nus p r Revolução tivesse .. eliminado também 
tbutário, aquêle que foi condenado no, paga~ êsse direito, os processos fiscais, ago-

O últtmo dêsses projet,os se refere mento das multas, porque a glro da- ra, seriam efetivados num andamen_ 
A siStematização, nUm diploma úlli- queles va.lôres no comércio do contr~~ to que talvez provocasse muita;; jn~ 
00 de tôdas as normas atualmente bu1nte indiciado c0,Jllpensa em mUl- justiças, mas que acelerasse também 
existentes em. vário.s regUlamentos, to o pagamento Ou e. expectativa do a arrecadação dos tributos. 

d f · r N p8O'aroento do débit.o principal e da te ) e que tratam o processo Isca. .0 mUlta. fiscal De modo que ninguém, Realmen, os Conse hos de Con-
;momento, cada feito de natureza tl'l- "'om a atuafizac.ão das dividas, acre. tribuintes se vêem carregados de fei
~utária tem um tratamento mais ~u " d tas fiscais. Pela utilização do eKpe
m-enos diversificado, normas especl .. dita que êsse c()nd~niiv81 sistema e diente, ressaltado pelo nobre Senador 
eis que regulam seu andamento, inti- causas ficarem eternizz.ndo-se nos Bezerra Neto, os processos fiscais, de 
mações e processamento. No jmpô'5to Conselhos, deixa. de ter ,exlst.ênoia ob~ maneira gera.!, seguem a rotina de 
de importação, há uma' sistemática jetiva para os contribuintes f~ltos~. -depois de julgados pela autoridade 

I b - d fis 1 e condenados, porque agora ja nao d !.... t -J)arllo e a oraçao o processo ca; 11(0 "'''ata ma:s de condenação da muL e prime ra IIlsr,..u.-ncJ.a, erem anda-
no impOSto de renda, há uma outra - lo.L 'd mento quase que automático para OS 
foma de o fiscal preparar e enca. ta e, sim, da at~~llização das divl as. Conselhos de Contribuintes. Como é 

· ;sninhar o respectivo proc~so; no Essa~, se cumpndos ?s no n.ov05. cUs .. natural, há um órgão que se encarre_ 
impõsto de consumo, a, sistemática' positiVOS - ca-:os há de ~lS, 'Olto e ga. do reestudo de processos fiscais 
vai 6- uma fase mais dive:r6ifiooda dez aJlOS e muitos u~e ,nao conhe~o lavrados em todo o Pats, desde o 
ainda; no impôsto de minérios, iá - vão deixar Q contrIbumte na Ob:1. Amazonas até o Rio Grande do Sul. 
418 normas e&peclais regUlam o pro- gação de, ime~latam~e, saldar êsses No entanto, os proce&sos se aeumu. 
~essamento dos crimes, conflitos en· débitos" Es.sa mova~:ao, r~ultante da Iam e, pelo decurso do prazo, é cria-
..,tr() contribuintes e fiscDiB . nova lei, uma vez cumpl'lda, vai ter da. a. fa.elUdade Q-o contribuinte _ 
• A ~ • impressionante efeito de refôrço à si_ ''''''''d '-'llt ã 

tpara por cobro a ~a <:nlcha de tuação po.c;itiva do Tesouro, Os pró- '\.W, o a. uu raç o galopante qUe Ca· 
'l'etelhos, que ~xlge nao 60 traba.lho i ximos dias mostrarão o acêrto das rasterlza. e. economia. brasileira - de 
,~isea.l comi> cr!a emooraç~. ~.speclals prOVidências resultantes da iniciati- reduzir um débito fiscal que, na oca.-
,àqueles que saO intel'medlal'lQS -. va do Poder Executivo. sião' do levantamento era volumoso, 
os advogadQ$, OS contabilistas, que a. um a. expressão fnsigntficante. 
executam e. tal'efa de dirimir as dú- O SR. DESIM G1JARAl\1"Y - O Quando. cinco ou d€z anos depois, 
-uidoo entre fiscais e contribuintes - aparte do nobre Senador Bezerra Ne- satisfa.-z tôdas aos exigências de recur· 
por esGa comissão está sendo "'labo~ to foi ba,':;tante elucIdativo .para êsse so.s ftscais, tem êle de ser -.satisfeito 
;m.do p!'ojeto pelo q~lfll ,~ ,Pl'ete~d~ aspecto de aplicação d:t justi9B- fis- pelo re'c.olhImento das importâncias 
~formu1ar numa smtcmatloo úl1lca cal, especialmente nas lllstâncias a.d_ devidas. 
tôdM as normas que tratam d'as -a-e.. ministrativas. ,Essa reformulação do processo fm-

1la{:ões entre Fisco'e .eonh'ibuinte, Q cal, permitindo que 00 feItos uma vez 
1'3e!em resolvidas desde que inlltaura· O expediente é utntzado por aq1j~- estudados e decididos nos Conselhos 
do o respectivo felto fiscal. le.s que qnerem retardar o cttmpn· de Contribuintes, tenham passa,gem 
~te projeto, porém, 'está cond~o~ mento de suas obrigações -fisca.is e· imedia.ta para o Tribunal de ReCl;l'

nado B ume refortlle constitucional deiX2ffi seus débitos serem apurados, sos Fisca.is, irá pôr côbro ao expeai
Que talvez vá impedir a sua aprOVQ- msdlante os respectivos processos fis- ente atualmente utilizado pelos que 
ção imediata. pretendem os que o cais e, peJa slm:pl~ a.presentação de uma v.ez percorridas tôdas as instân~ 
estão elaborando que não só a.s nor- uma fIança, prmclpalmente qua~do c1as administrativas, vão,às instâncias 
mas de natureza proceS'Sual sejam se trata de empresas de c~ráter h.~ld- ju-diciárlas desde o Juiz de primeira 
$,lteradas como as próprias in.<ltân. ing, em que tôdas fazem. parte do 'instância, renovando argumentas e 'de_ 
· eras atualmente utilizados sejam mesmo grupo, ,mas do SOCiedades de cisões já prolatadas ne.-s instâncias ad_ 
IlLprectadas em graus que dêem an- empl'êsas jurlcIIcamen~ distinta~, (lue m1nlstrativa.s. lndo' os feitos fiscais, 
damento imediato do prOC€S6o na se garantem pelo expediente da fmnça, imediatamente, para o Tribunal de 
I Q.dministração para o Poder Judiciá- O $r, Bezerra Neto _ Há. outra es~ ,Recursos 'Fiscais, 08 contribuintes qUe 
! SiO. tr,ategla usada. 'Depois dos muitos sat~fazem!. reg1}larmente, ·as sua,s obri-

anos passados, ·com a. eondenação gaçoes terao elunlnacio, a concorrência 
dentl'o daquele prazo de 30 dias, o desonesta dos que, pela utilização de 
devedor entra no .ludiciérl0 com um recursos legais mas oondenAvels, pro. 
pedido de anulação do débito fiscal. te14m () pa.gamento de impostos" tor
São anos de vantagem no uso da~ nando .. se, assim, devedores pela pa.r
quele capital ·no comél"cto cotidiano. tlcipaçâ-O na economia nacional. 

pelas nOrnt3fl. em v~gor, depoiS de 
\ 'D.m processo . fisce,l ser longamente 
estudado e deeididD em tôdas as ins· 

1 ;tê,ncias administrativas, inicia todo 
f,sGe processamento na instância ju
aiclâria, ciesde a primeira instância. 

~. processo muito mais vantajoso do 
que o do simples pagemento da mul
ta de dez por cento de mora. 

o corretivo a que se referiu o no
bre Senador Bezerra Neto é o refe_ 
rente ao. instrumento permitido à ad_ 
m\lliBtração, pela reforma recentemeJ1_ 

o Sr. Bez.erra Neto - Agora mes_ 
mo, no piazo da opção estabelecida. 
pela nuta lei, vi ordenado o paga· 
mento de dois débitas na De1~ac'a, 
Fiscal de Cuiabâ., antes de entrar em 
vigor a chamada. correção monetária 
das dividas fiscais. 

-O SR DESmll: GUAiRANY _ Ilste 
é um f':'.~r:>"', que, 'em pa.rte, beneficia
rá os contribuintes, possibilitando e. 
remuneraçãO condigna e instantâ.nea 
dos advogados zelosos >TIa defesa d~s
ses mesmos 'contribuintes, 'E' uma fa
culdade qUe a lei permitiu aos con .. 
tribuintes. que querem satisfazcI' ime
dlatameJ1te seus débitos. '<Em CO-l18e
qUencia da sua. utilização, diminuirá o 
volume doS processos 'nos Conselhos 
de Cont.ribu!n:tes como medida pro .. 
telatória. da satiSfoção dos débitos. 

Aproveitando o aparte do nob~e Se .. 
nadar Bezerra Neto, quero, (!m consi_ 
tlera-ção, dt!c~arar que, segundo me 
parece. IJ l.orretivo monetário tlos dé
bitos fiE cais está incomDleto, Desde 
que a AdmInistração jlÚgOU por bem 
tornar legitima a correção monetárb. 
de débitos, acho que êstes não deve· 
riam permanecer, apenas, com relação 
àqueles de or!gem fiscal, mas esten· 
de:t:-se, :arr,.bém, aos débitos· proveni ... 
entes de atraso em prestação de cau
tas daqueles que, tendo reCébino di. 
nheiros públicos" pa,ra aplicação, não 
fizerem a prestação de contas no tem .. 
po exigido ou deterl'(1inado por ~ei. 
Consideramos determinada -autor;dade 
ou funcionário que, tendo receJ:ndo 
uma 1l1lPortànc1a em época que já va.i 
afastada! não aplicou êsse dinheiro e 
ficou com êle em .gIro de .natUl'eza. 
comercial. Hoje, decorridos cinco oU 
seis anos, dada a inflação a. que o 
Pais vem sendo submetido, ellsa au .. 
toridade pOde, satisfazendo às exi
gências de ordem administrativa, re .. 
colher'a respectiva importância cor
respondente ao ,valor recebido 112. 
época., tendo, pelo giro a que subme
teu o dinheiro, um lucro substancial, 
mesmo simplesmente em lu r o B do 
usurário .• Porque, Be determinada a.u
toridade re.qJonsâvel pela a.plicação .ele 
'Cllnheiros recebeu, vamos dizer, em 
1960, a importância. de três milhões 
de cruzeiros, e por determinada cau
sa. ou motivo deixou de fazer a apli
cação da dinheiro, ou não :Mz a apli .. 
cação, hoje, sendo intimada B. fazer a 
prestação de contas e a. recolher OS 
três milhões de cruzeiros estará, real ... 
mente, recolhendo a importância tal_ 
vez da- ordem atual de quinhentos mil 
cruzeiros, 

Acredito, portanto, que o QOvêrno 
andará muito bem se ao encaminhar 
projeto ao Congresso Nacional rela
,tivamente a êsse a.ssWlto, estabelecp.r 
a correção monetária tambm paLa. 
RQuêles débitos resultantes de dinhei. 
ros recebidos, e cuja prestação de 
contas estão em atraso ou i-ncomple .. 
tas. Assim, a. justiça será feita não 
só Com re:ação aos contribuintes mas 
também c<.m relação aos prÓprios 
funcíonário,'3 qUe fazem a apliea<:ão 
dos di11hciros recolhidos do;s cantrL.. 
buintes. 

Os trêS projetos tratarão da refor .. 
ma. dêsSes impostos. POSSivelmente 
~ão será submetido à a.preciação pro ... 
Jeto refr:ente ao Impõsto de Renda. 

'O que t;e p:-etende com o projeto 
,é, uma. vez tendo os efeitOs fisoois 

sido estudados e deoid;d06 em tôdas 
,ilS instâncias oolf-.lnist:ativas que têm 
como cúpula, os Oonselhos de Con
tribuintes, sejam dai levados, ime
diatamente, por recuroo de oficio ou 
!por requerimento das partes interes_ 
sadas, paro Um tribuna.l -e@ecial, que 
será um nOvo Trtbuna.l Federal de 
Recursos, um Tribunal de ~ecu~ 
Fiscais, vamos dizer assim, que terá 
a seu cal'go o exame de todos os fei. 
,tos que tenham de ultrapassar as es
~era8 adm!ntstrG-tivas, a . partir dos 
,iConselhos de contribuintes. 

! ~O Sr. Bezerro Neto _ PermIte V. 
~a.. um aparte? . 

O SR. DESI:R!l GUARANY - Co
mo estão observando OS nobres se
nadóres, os B1>arte8 do- Senador Be
zerra Neto são bastante elucidativos, 
não 6ó para o debate como até mesw 
mo para o meu esclarecimento, como 
f18ca1, Depois dos ·seus apartes, o 
que tenho a lastimar é que o tenha 
conhecido após ter sido fiscal durBn .. 
te tantos anos! Se o tIvesse COllhect
do 8!Iltes. no OODll§ÇO da. minha atl. 
vidade fiscal. terIa evitado determi
nadOs prooe-dilmêntos que decorr-em 
da inexperiência., TerIa, assim, me
lhor servido os fnterêsses do EráriO 
nacional, desde aquela época, profun .. 

te aprOVada, que se tornou lei. A au- Quando da última reforma do Im
torização da. correção monetária. dos pOSto de Renda, de 16 de julho dt§.ste 
débitos fiscais, por si só, faria com ano, leI qUe tomou o nQ. 4.135, êsse 
que o balanço geral de feitos n<;s, impôsto foi profundamente reformu. .. 
Conselhos de Contribuintes, aguarw la·do. Sua. reformulação, segundo fri_ 
dando sImples decisão protelatória, zou n e B t a Casa, o nobre Senador 
fl\ssem encerrados através de reque. João A.gI1plno, ,atingiu, de forma pro_ 
Tlmento das partes que teriam a ta.- funda., as cla.eses média e asBala-riada. 
'culdade de encerra,r os feitos sem 'Fez COm que o, impôsto, que deveria. 
ameaça. OU sem a justiça, da ~orreção Eer pago, pela' legisla.ção antiga sõ
monetária, desde que satfsflz~m, mente no ano vindouro seja pago, 
imediatamente, o recolhlmento da lm- atualmente, ainda neste ano, median_ 

!pOl'tâncla. devIda.. Desistindo t\8 p&r'" te desconto imediato nas fôlhas de 
m do pr<lISsegulmento dO$ prooessoo e J!l'gamenw, 
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o lm,põsto de Renda sempre !un. ou crimino.~a, é c'nro que não _ have
(:!unou na base de ser recolhido no rá complacência. :'\Hl.s 'se fôl' simples 
ano segmnte àquele em que .se autE:· :'irregUla.ridade,. ap!:ca-.<;e _ êsse prlnci

. rlU a renda .. Por essa reforma ~ que pio li:stes pont::ls deverão merecer tô,,:, 
me l:efen, recentemente {lpl'{)'Ya-da, ,PJ.- da· 1105."'a atenção quando vierem as 
rece qUe .se cometeu uma mjust.tna, allllnClad,3S. mensagens. 
pD1S estão sendo arrec-adad;~~. imp~l'- O SR r:ES!R-lt GUARANY _ P.sse 
tâncias'de rendimentos e sa~8:Tl0S des. a"'p~cto lL.'i:saltado pelo bl'llhante Se. 
te ano: iUlediatamente, !1a_~ pl'Óprl:1s lTiwa-r Beí'~lTá Net-o r n'almente i11-

o f~~ha,5 de -pag8;.l1lento, ~tm~md~ !J_ra., tere~<;ante, E não está de todo omisso 
• tlcamente fi. to~os os assa.lá~!a~O~~. e de ! no projeta, p:n' qlÍ(' um deles, trata

forma, b.astante su?,st8n~lal. ,. i ,:es- e;;:Clu,ivamente da_ cl'jaç~o de livroA E'S-
O Cifrater dess~- Jllj~l~t.ça ~a ro l'Ir' pec:al em que f"en<-ü registradas todas 

f;::,t~t~dO, Qua::do da. VIS!ta ~(> ,S~;:l"'d-~; <;t.') v:.sita,'i fiscaL" e seus l'esu:iados. jn __ 
nLS_Ho R~b~l ~o cB:mpc-,s., ~e o S 'nh clus:ve mfortl1a;-:ão picoU'a pagamento de 
-Joao Agnpmo, cUJa cllt.,Jca. na nh~\ a {tifer' 1ca<; ou l'egulul':zacão -de fôlhas 
()piní~o. é ~~ lodo proced-err~~" ?!~a- e conÍrátos, ' "" 
~am-~e, . fac!ll"dade.s .às ~mp1 ;~as p L~'- Quan'to- ao aspecto maJS "géra:'· da 
'111er?Jal: com: <> l'~laçao -ao P~",$.I~Ln~o -primeira vi:,ita, a dif:culoode eXist:en -
do lmpos~o d'-" lend~ q.~~ . .-,Q.~ntJ°dJl~a te é . exatamente .;.ôbre se~ c.oncel~. 
atual e.stllttura, é ~atJ~re.lto flp~. ,15. POl'qut' a çon<õide:':lr-se prlmelra ViS!_ 

. por _aQU,ê\e.s ~~e s~ b~nef!C:~~ o.~~ ,l~= ta aqu'era te-ita au contri,buínte, }.ior 
!fla.~ao -pe a 1 ea vall~çao de c.t, \ ':., h qua 'quer ,fj::;C~1 db re3pect1vo trIbuto, 
tabelec,endç. :te:en~Jt;I~da !a"x~ .~~b~~ o pràtíCamente pOU~'1.S firmas, _ ~ não 
flue Q lUflaçp.0 pelmJdl; fOSSE: aL!1 b ,do .ser a.s de ,~x'stên('i-R bem recente .:.-
pela con-eçao. monetarIa; ,~epquanto teráo recebido uma visità fiscal: Lo
que oS assalanados, ê.<;se~_ est~o l'eco- .150, a primf'!ra~ V!S't:l. urát'CllOlf'llt"'A já 
~hendo impostos na. ,base :med._ata. des existe em tôdas aoS firmas de exlsten. 

• venc,iment.os _que pl'ece1?em, _J!Or dt:s- cla nuus OU menos ~longa . 
conto na própria fôlha em q!le '.0 pa· ' ' 
gJ.-mento é feito, ' O que, no entanto, qlUsa espéc,!e, o 

Essa. refol'mulação, -e'. oS enca.rg.:l.i que, entra em conflito é a exigencia 
que a me.sma criou, para, B.'õ_ ~'ep?-rt.i- de G: prlme:ra - vi~ita ser feita pelo 
ções qUe fazeJ:ll a B:'l'ecadaçaú: de3.~e3 próprIo 'flSCa:i _qtlC tiver verificad9 a 
débitos, não ac-on~ejham, no_ mOmen...; infração en'tão em curso na -firma, 
to. seja a lei n9vamente {--dt~racla._ {I Oi'3, a- fmna pode já ter sido. visi
não ser para cOlTig~r es~"as ·inju.stkas tada por outro .f'seul - e pl'à-tlc.ame-n
'3 Que acabo df':me refprir, NJ su~ ·t's- 'te d campo eHá coberto em 
tt,rutura geral. entl'et:nHo,' nnqfl -.qcorl_. todo ° B:flSil., Com exceção de 

':selh9. seja efetllad~ qualquêt' refnrr!la-. talvez, IO{'[lllz,ldB.s. em pontos de 

Antônio Juqí. 
Wds,on Qo:nçal\'es 
D1X Hu1c .H,-sado. 
JOse B€'""ena, 
Col-te'"L. Peê'elra. 
Vlajfl'edo GUl'gel.. 
Rl~y CnrÜei10, 
JOaO Agi lpHiO. 
Bano.,,: cai va:ho. 
RUI paHneiri. -
Arnún d::: "Melo. 

- ,Dj'lt.l..<ll cost~. 
Julio Leite. 
AJvY::'lO- Oe Carvalho. 
AluonlO Balblno, 
E:'ua:do Catalã<J, 
Je1tet.son de Aguiar. 
EUrICO R{'zeude. 
Miguel Couto:. 
Aalao Stemoruch 

,V3flconceJOs 'TÔ1J:es. 
Gouveia Vieira • 
AfQllEO Armos. 
AUrelio Víana, 
Gilberto Madl1110 ' 
1oililton campos. 
Benedicto vallaoare::.. 
Pad:-e Calazans. 
Li1l0 de Mattos. 
Moura Andrade. 
Juscelino Kubit.sclhn.. 
Al'll1Bndo Stom. 
José. Elias, 
Lopes da cost~ 
li'iTinto Müller. 
Adolpho -Franco., 
Mello Braga. 
lrineu Bornhausen. 
AMônio Carlos, :; 
!vI~m de Sã. 
O SI{. PRESIDENTE: ;para não comp!icar ãincln JIWiS_ll '!1"_ clt ace.'~so OL1 aque'as de crlaçãü l'eln

:t:ecadacão de novos t.r}l5uty? ,n::! nd- t,ivamente recent.e, sao poucos os ca- . (NQuuetra da Gama) Sôb:'e a 
tmiuist17ação d.?ss-es déb:to~, . so.::. de- flrll1:1s aindn nRo visit.adas. mesa, oficio que vai ser_lido pelo se,-

Estl.lbe1eCEi', Pflnt cumprimento nhor 19.secretário, 

'

São essás as considerações, S1', '!;'re- uma eX!!~'êllcia: que tenha. sido feIta 

o SR. PRESIDENTE: 

(Adalberto Sena) - De acôrdo cont. 
artigo n9 :326, do Regimen(o )ht~-! 

no, ês.se requerimento será incluído n9,o 
Ol'dem do Dia da próxima sessão. t 

Está csg?tada a- hora do Expedienw: 
Passa~3.ê- à 

OIWE~I DO DIA . , 
Estão present.es 33 S1'S.' senadÚ"" 

l'e~, . _ ". . _ ~ 
h matérias 'coll.5tantes dOli riove pri-; 

meiros itens da Ordem do Dia de hoje
estão em fase de votaçãO: Não ha .. 
vendp qUbrU1Jl, ficam_ adiadas p..'tra a, 
próximà sessão. .. _. 
. Passa·se aO item 10 ... 

, 
_dos SenbQres senador~, 

~l~c~~:,~tc~·us da palavra, encerro 8< c . ! 

!si dente e 51'S, Senadores, que de.spja. anterIormente uma visita pelo próprio E'-lido~? seguinte 
.I rva trazer ao'conhecimento de2ta Casaf Escal qllf' (!~tá fa7endo a verificação OFíCIO, E; a seguinte a redação f).nal 

[
!1uma antecipa cão de pl'ommciamen _ do engano ti, segundo creio, uma exi_ aprovada: 
Ws futuros. quando os projeto", aqui g:=l1cla pür denuli:: arrojada. dlf ve;r, .ESTADO 'DA BAHIA . Redacão das emendas do Se,nth 
E;'e encontnü'em, Ressalto, ~d~sde ·já. que delxa,"-'~··' ve,·,·r,·c"ça"o 'e q"alquer A do ~ao Projeto de lel da Camara , I ... " (\ U ,'''EINc;rE DO C:OVEllN DOR • 

'I,tl'atar-se de Üm traba ho que .v~m jnfraç~o fÜ:('al ao-·arQítrio mlli,tú-'ex- 11.6 - 139 ae ~9S4 (n.Y 2,17::J-AE! 
sendo realizado com profundo espmt ..... c!llsivo de (I f!scaJ ter consignado-ou .Salvador {BA),_.9 de".setembrü' d~ .de 1964. na casá-de origem}, qÜ; 
~úblico, por uina- equipe de técnicos e não'a falta. A,s vê'les _ e -iSSo é hu- 1~ '.'!!.§..tztUI O salárzo-educacão. _' > 

tle funcíonários fi~cais pá longo !.em_ nlano _ o j'isc"1 olha. o setor que está Gab,~1.527-64 
, . . t d ~"' . - " " EMENDA N,o 1 (CPE) ~!Po dedicados ao es ,\1 t? eA,a aprecl,?0ao mais afeto (iOS sem conheciment.os, Senhor Presidente.; A A. o Art. LQ: 
,ido comport.amento ,de toda a leg:sia- enquantó pH~t~a de~percebjdo,-por~fal_ 

'Dê-se a seguint.e redação ao citadq 
j.t.idõ de -aprimorá-la, E,. elimmando (lS matéria, um outro para êle" a"inda. artigo: , 
j9restas, pe.únit.ir que sej~ ca.d,a .,vez novidade',. "Art., 1.9 _ E' instituído o Salá!io_' 
tmals amena a relação entre F:sco e FIcaria, d~'sa forma, o campo .fis- eGucação devido- .pelas empresas 
Contribliintes. po~slbilítando que a ad- ·cal int.eiramente· a descoberto, .de vez vin{'ulada~ à Previdência social. 
ministração,dos tributos §ejoa- feita na Que somente'o que tivesse feito 'a 've- repL'esentado pela jrl1portância. 
fon-na_ meno" onerosa pO~3ível.· rificação teria capac:dade de proceder cQlTesponclen~,e ao' custo -dô ensi~ 

O SI', Be.zerra Neto - Permite V:D~:Sa. ao levantamento da 'segunda visita. 110 _prlmário' dos filhos dos seus 
lExcelênc:.a. un~ aparte? - Creia_me o nobre SenAdor Bezen-a empregados em idade de escoJari.,. 

Neto qUe, dentro de~sa ~ conceituaçãO, ozaç:i.o obrig'atória , e 'dest.in-1do _" 
lI, O SR. DESIRl!:' GUARANY - Com o :z.'lsco f:cRl'ia prà./.icameüte desàfm:L suplemenl~r as- despesas públ:ca~ 
:t9q.a a satisfação. do ;Jara proceder a Qualquer levanta_ cOm a educação;'" 

() Sr.. Bez.el'ra Nelo --:-- V. EXR, ,h- mento fiscal e nas mãos do -Pi'ÓPl'iü em ·curso, presentemen~e, uma EMENDA_N.9. 2' (CPE) 
~ou na ~i'elacão entre 'Fisco e contri-~ contribuinte, J11ult.o mais do que áturu- ção relativa. a empl'esümo com ,Ao ~rt. 49 
buinte.s. e -n·a. expectativa de mensa- mente, fl. satLsfação das su~s obriga'- cujas medidas com;>lementul'es, inelu_ fp;~~.~,!::,;;)a;~~ 
gens ,de no\'os projetos de _lei Que E:e cOes, por .iü_tenhédjo dos levant-amen_ sive" dependem dê.ste Egrégio Senado. O § 2.9, .passando n S~~. 
anunciam, sôoi'e ~ a ma.téria. f',s.sim, tos fe!Jos peja FiscaJ.jzaç:lo_ <" Sirvo·me da oportunidade pal'a l'e- únieo o atual § 1.9, com a 
In~-nos atenção n. sugestão SUl'- Comp~etarldo, Sl'~, P,}.'esldente, nOVar a VoSSa Excelência a segurança redação:' : 
igida l~.lUla conferência d as classes eu que ê.:c,<;es pro,jetos estão sendo ela_ alt.a estima· e distinta considera- "P,u'ágl'ufo único _ Os reCtIr."lOS de 

· !produtOl'as. ~m que se procurR dar borados por um.a equipe de funcioná_ com que~me subscrevo .. - Antóni~ que trata a letra a serão aplicac.o% 
!realidil,de ao principio de que a fis- r:ôs que tem pOl' objetivo" Jl{)- aprimo-Itonv"'n"n Júnior, Go\'el'nactoy.da Bahia nos Estados. e -no Distrito Federal. 
'ca1ização tem a missão p'rer.ípua -' dê re.mento da lc_t::'i.'~lação fL~cal. l1ão. Só ~_ SR, PRESIDE:\'TE: de acôrdo c'om plailos estábeleci ... 
oriental' o contribuinte; Oriel1tRl', an_ pel'mltir um ônus· menor à arrecada_ dos pelos respect.lvos Conselhos 
ites de multar, V. EX~ faz parte; cônl ção dos .. tributos como, 'ainda, faeili. O ofício ESfaduais. ou, onde_êstes não exis ... 
muito ,brilhantismo, de uma, eqnipe da tal' a todos Os contribuintes, que real- acaba de ser lido vai à, p'ublica- _ tirem,- pelos respectivos GoverllOS, 
!ij.scalí~ção., mas as classes produtoras mente as suas ObH-li",)ce,s~Oem- segt;'ida-, será- juntado ao fixando anualmente,~ as percerr--; 
se- queIxam dê que Os fiscais - m1j.i. gações maneiras de a- que.se refere. - tagens a serem aplicadas em 

[tos dêles: não digo~ todos ~ não a,pU- fazelo_ men_Ql' a meSa .l'equer1':1ie-no de Ul'- 'custeio do ensino e em· constru ... 
~~w.m êsse· princípiO, Vão logo à mul- número de as' fft- vai ser )ido pelo Sr· 1° se_ ções e ~qnipame:nto de salas ('16 
;rta-. Uma das, caUsas da aplicaçãQ de cilidade.s para· o . aula .. Em rela(!ão' aos .Territórios' 

~!penalidade l11l pl'imeil'~ visita é. ". cé- })Orl tA,!1Cias 
A devidas à _o~ seguinte e aos recursos previstos na letra. 

ae,bre .pa1:.t!cip.ação. na. muIta. •• & oha~ na_o ue acordo com a b, cabe ao Cons'elho Federal de 

lu)1ada- quota-parte. As classes produ- cad,a.,. Um na il~í;~~iln!9~i;i~~9!6~41 Educação fixar os planos e a dis-·;/toras,advog.ãm, .. como sugestão de (Mun~ bem; muito tl'ibuição de percentagens a que 
~ritllla -das sua,s últimas conferências. " 'Se refere éste parágrafo." 
~~e na primeira v1sit.a o Fiscal não COMP' .!l~!2!~~,I~ fi EMENDA N·.' 3 (CP· E) iKJde -:-- já não é '!fio deit~. é não pode! : .. s.ltECEl\1 MAIS OS ~ 
~ aruicar penaljdade., 'I'el'á de haver '.SENADÔR:~§ . Ao art.. 6Jl e ~eu' parágl'áfo' único: 
~n_ d-ocum~nto daq~la vis~ta ell1 Que ;...9Sc!~:1'- Passos, Supl'ima-sei' . - . 
Jéra~ anotada,<=: ~ l1Teg:l!1f1.nãades -pOr- ~, ~oba() da Silveira,. ' EMENDA N.9 4 (CPE) 
rentul'a oon.stQ.tá.d~~ ~sa prim~jra {. :Eugên.io_ Barros. /~ ~ ~_ '-
~sPJ!çáo, e detelJ.mina.~o o J)l:azo para. ~e6astião Ar(lhety . Ao 'art, 1,9 e ao art, 5.-9, letra tz, " 
B"Mlá-I~s-, NoutrQ t~mQ .,'7€"r.á ~arca. .. ii.·VictOl'irio. J"l'eire,~. Suprimam-se. a..q palavras: 
fi.t- A data dã. volta. 40 :ris~o, Cgsp se '.~a.q!lim parente. sessões,~enl10 de·setcmbl.·o "_indusf.rlais comerclais e agdco.:' 
trate de sittiaçflo ma.la gmve, dolosa ~José Când:do, _. Daniel Krleger. lM_." .- ,-
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! 
. ,EMENDA N.' 6 (DE PLENARIO); 

ACl'escente·se. ouc.e convier~ o .se· 
. 8Uinte artigo: 

~'Art. os .conselhos Estaduais de 
Educação, ou, onde êstes não exis
tü:em, 08 Governos dos Estados. 
poderão delegar o recebimento e a. 
.apl~caçã_o total ou parcial da con
tribuição de que trata a letra. a 

. do 11rt. 4.9, desta Lei, fi fundações 
educacionais que sem fins lucra .. 
tivas com sede' nos respectivos 
Estados tenhaUl por óbjetivo o 
custeio do- ensino primária ou ~ 
construção de préc!ios escola,res a 
serem doados e incorporados à 
rêde estadual ou municipal da 
jnstrução pública primária, OU a 
realização de obras de conserva
ção e reparação d'Os mesmos pré
dios." 

Talvez algumas já eat-ejam para. vol. , 
tar .ou para serem entregues ao Es- "}.;, 
tado, à Nação brasileira em virtude. t" 
da concessão estar quase perempta. m 

Então, iremos pagar por empl'êsas '~-t 
que daqui a algW1s Ihêses ou daqui ~I 
a alguns anos serão nossas, de pleno d 
direito, en~ virtude de contrat.o tir- !: 
mado e que deverá ser cumprid:o. Tem (: 
êste país leis .para serem executadas, ~. 
ou não? ] 
. Vimos, no fim deS"lR última Repú- ;1 

blica ,o Congresso Nacional votar !.';.

uma lei pela qual o Govêrno brasileiro :f 
garantia à Light. - já prestes a. ser 

pl1ce dêsses sistetna de depreda
ção, acreditando, talvez, que nes .. 
se acampamento colosSal levan
tado no meio do deserto há lugar 
para todos os ambiciOsos e para 
todos os famélicos, e que dêsse 
emprobrecimento do pais há de 
resultar a grandeza. e a opulência 
de uma capital l'lcu. ba::.tame para 
renovar indetinitivamente a mag
nificência. da Roma antiga, nas 
vésperas da sua morte: distr1bu
indo socOrros às província~ que ela 
esgotou" • 

Nabuco, verg-a.';/";:ét.:tdu os vendilhõ~s 
o:} pátria daquela epoca, usou dessa 
exprt'ssão: . 

'lOS abusos, nessa época, são 
forçosamente tão órandes corno 
em tempo de guerra., ali de sé<:u. 
-e o' que acont~e é '\. reaç~o", 

Hoje, quando aiguém at.aca. a. rea .. 
ção vai para o index, como se o ·com .. 
bate à reação fôsse de hoje, 

J!:st.e país, através do seu nativlsta,' 
que seria o nacionalista de hoje - o 
bom nacionalista - vem combo.1.tendo I a reação desde aquela época em que 

I a vida, da classe 'dominante nest.e 
País. _ vida denunciada por Frei 

entregue ao povo brasileiro, em vir-- E agora, incorrendo no ptoblema das 
tude do término do seu contrato de concessões: . . 
concessão - um empréstimo de mui· .... "A concessão para a navegação 
.tos milhões de dólares e prorrogava a e exploração' do Xingú, quase 
concessão pOl' mais anos! Se são as l'ealizada, que daria a cada Sócio, 
ferrovias, mluitas delas já 'pura ser I a quantIa fabulosa àquele tempo 
entregues ao povo bl'asileiro, com o , de Dois Mil contos de RéIS, 

o SR. PRESIDENTE: 

(Nogueira da 

contrato de concessã() quase 'caduco,? O denominado negócio de' Co-
Então, vamos comprar material obso- pacabana, "em que, em documen-

material velho, exaurido pelo . to assinado pela diretoria, foi ale-
de exploraçãO do nosso povo, gado 'que uma companhia est·rau_ 

cuidado de manutenção í. gelra, norte-americana a Bota
Mouopólio é isto ~ nical Gardem. foi ObrIgada a en

explorar; só cuida ::>. tregar à conc!essa de Lage a ·quan. 
e}1tá certo de que .! tia de quatrocentos 'contos par;l 

lhe é fa ..... orável. conseguir a caducidde de um. de
cretn imperial". 

E vem um série de citações de ne ... 

j!~i~;;~llí~I~~.~~~~;~~ '. . gócios .escusos realizados s<lb a res-
ter ,conhecIment~ do 1 ponsabllidade do Govêrno Impedal. 
atraves de uma SImples I .. 

mas através de fatos con- Clt~va .. os Nabuco,' numa série im-
. pl'eSSlonante: 

O Sr, José Gui01nard _ Permite V. [ "0 que se pode cha~l' negócio 
Exa. uma aprte? I' lucrativo é o do Xingti.,., devia 

Em discussão a requerimento 

O SR, AUReLIO VIA~~A: 

I . I dar de lucro, a cada interessaco 
O SR, AURÉLIO VIA.l>fA - Pois I dois miJ contos," ' 

não. .., são os da eIltrada de' ferro 
pfl.ra I b 'Sr, Jose i;uiOnial'd _ Indago a concedidas e logo rescindidas' é 

I
· v" Exa. Se seria. possível informar à o da estrada de ferro Dom Pe'dro 
Casa o que falta para a. caducidade I, pela qual estamos ameaçados 
dessas conce~sões? ~egundo se diz., de uma reclama~ 

Sr, Presidente, veço a palavra 
t\i.scutir O requerimento, ' 

o SR. PRESIDENTE: 
(Nogueira da O4ma) _ Tem a pa- O SR. AURllLIO VIANA - se o 

lavra o nobre sena-dDr Aurélio Vianna. Ministro da Fazenda não s01.1be res
p'0nder, há bem pouco tempo, e o Pl'e

,0 SR. AURf:LIO YIAN~Al sldente da letrobrás não possuia da
(Sem revisão do oraltDr) _ Senhor dos para satisfazer à nO~sa curiosi-

dade, quando mais eu! ..... 
PresIdente, êsse requerimento ê de al-
Jt,a sígnifícaç.âIo. Temos que reconhecer O sr. JOsé Guiornarã - Então nes
da. sua importância, da. Sua necessi- ta Repúblic",; ninguém sabe n~da! 

·,~a.de. O Brasil inteiro pergunta e per. O SR. AURllLIO VIANA ~ Esta 
8~ttLª,~f.J1i~i~9':-P.QLqU~~~ª,9:~tl:u; República e uma IIres pública". Da 
1P1ª,_éP9G(\_d.~_Q.P~!~1n'a_s_:lipJ!Uç,Iill'-ª$, coisa pública·, muito pouca gente sabe, 
Ql;m, .. ng,o_<Lpod, de ~m:L<lº- .llQYo mas muita gente talaJ 
~rasJ!~tO~.S.L~x" t.ng%_lU.w.gij"ªn_~Q_de , . ' 
maneJl'a_.asaomb:rQ§.ih_qua.tndo~.3_1,l1fla.: ._ O Sr. JefferSOn de Agutar - Per
tão...n~IQ. !~l deti.9~~-h~ qualq~~r .mite V. Exa. um .apal'te? (Assenti
;espe!ª"l!.t..a.Jt~ ~A:1(~,_,ft~_p'.lp:rQ __ e~paço me"'!-to do orador) -. A: Central ~ra-' 
lfe temRQ, o Gõverno llrasIleirO re1. nicia. silelra de EnergIa. Elett'lca do Espulto 
1LIiri .~l~~§Ç_qlfe pa.ra.-!1Q.L~.tiv~ .&e-_ Sauto obteve uma. concessão de cin: 
iPul~ªí!O-Q<l.!I!lili.VJlme!lw:.:;;;;::a..COll1pr .. quenta anos, a partir de_1927, para alI 
~queIas emprésas estrangeiras que, operar. portanto, o contrato está pres .. 
~~Í'ànãõliõlf&SSõPà1~r'não-vêlrt sen- tes a. experar. Nenhum Investimento 
~f.ã.tm:-dê:a~IifÓNiíÜe:ntó. -pth~ten .. pal'a. obr,a nova foi ali realjzado, a 
'eellLa*JD:.lJ.p.o.a..PºP~t;!.~·Q§'QS_q.ueJ. e~ª-Uljp-- não ser para a instalação de. unIdades 
11 .. 9 as. r!.9.~a.!! Q<LP.<l'Y9 _brª~i1e}!'2~ .~s- "DIesel" em V1t-ór1-a~ para. forneci .. 
~tao..:mJ,lilias:Jf.éIa.s.....ªo-.Ctxto....:.com _seu menta de enel'gia aos Municfpios de 
co.ntrai.~@_concessJi.9_n.r.gg~_Lter- Vi~ia, Cariac1ca e Vila Velha. E' 
l11rar.· . pOIS material velho, Obsoleto, adqui .. 
"" emotówme de uma pe,rgunta feita ridO!. se nA.9 me engallO :). Marinha 
liO ex-Chanceler San ThIago .Dantas, Nor AmerIcana. ' 
cuja. m.emória foi reverenciada nesta O SR AURllLIO VIANA Est é 

I Casa, fIgura. ainda hoje das mais dis- . "', , .I. -:. a 
"Cutidas neste Pais, sObre o prazo para uma resposta. pala. ~do, o B.ta.SII. de 
'ip término. do!! concessão dessas em- u!!l homem ~uspelt!sslmo . porque, 
·"rêsas que operam no Brasil. Pl'esen- na~ estando fíllado a C{)n'entes extra_ 
IIteS estavam o presidente da Eletrobrãs paI t!dOS, ·vem deten~endo com vIgor, 
~ a. representação do grupo naciona, .. que ~ da sua próprIa natureza, OS 
:&ta do OOngresso Nacionnl, e ne- pl'illClplos· qu~ esposaa ' 
D1huma. .. resposta ~os foi dada.. Des- Mas, nobre Senador, nos Mos de 
tlOllhecla o Executlvo, àquele tempo, o 1887, um pernambucano de grande cul .. 
término do prazo para .que essas e:rn .. tura, caráter 1l1bado pensamento fér
~rêsa.s etrangeira contmuassem ope- tU idéIa.s generosas lançou est.a" pa. .. 
tando no nosso País, O Presidente da la.vrRS a:o Brasil: ' 
-Eletrobrás nã:o passuia dados com os ' 
igua.is pudesse satisfazer à noss& "Não creio SI'. Presidente, 4ue~ 
curiosidade. em pa·rte alguma do mundo, um 
. Pais que se consutuia. num vel'àa": povo civilizado tenha sofrido pOl' 
iteiro Império dêsses grupos' monopo.. tanto t·empo um semelhante go .. 
~tas internacIonais, nã.o pode deixar vêrno de drenagem., govêrno de 
Lle 'reagir. A consciência nacional re- drenagem sistemática de tôdas ar. 
fJ)ele a. compra. dessas emprêsas sem. -economias, energIas e aptidões lo .. 
~ue tenha conhec1mento exato da si_ cais, em um.a. tão prodigiosa, Area. 
tua~â'o de cada. Qual, de cadfl. UI"\111 sem sequer irl'itar~se contra. ela, 
delas, t<lú1nndo-se, pelo .contrárlo éúnL 

, ção inglê;'>a. de nada menos de oito l a. de.z mIl eentos." 
f.n "Naquele tempo, {) que se pode 
~, ~amar negócios verdadeiramente 

gIgantescos são todos 08. nossos 
jOrnecimnetos, incluslve essa mas
sa, n~1lca penetra pla luz pública 
à{l seca do ceará'~. ' ' 

.. úSe V, EXâ, , SI', Presidente _ 
di~ia I'fRbuco. no seu discurso _ 
qUIser ,11' mais longe, tome a lista 
dos concessi:oná'rios de estradas de 
ferro, nomeie-se uma Comissão da 
Câmara ... ~el'ia preciso nomear 
cem comissões" . 

I.;:so, em 1887 - notem bem' - e 
n~Ultas empl'êsas, que fize1'O.m negá. 
ClOS nessa. base, há. lO, 15, 20, 30 e 
5"0 anos passados, vão ser, agora, en
campada.s pelo Govêrno brasileiro 
pagas '. com dinheiro do generoso ·é 
nobre povo brasileiro, e não têm para 
quem apelar: 

Estou lendo Q hIst6rla Q verdadeira 
S genuÚ1a história. do nosEo Pais es~ 
tudando Os vultos que deram fáma 
nome e pl-estígio internacional a está' 
Páti'ia. Nesta. época em .que faltam 
estadistas, .somos um País pobre de 
es4tdistas, e estou recordando êstes 
fatos para retemperar as enel'gfas que 
se exaurem nesta époo. de melancolia 
de decadência dos costumes políticos' 
para não, falar nos morais também' 
quando patriotismo é ceder às impo~ 
sições de grupos alienígenas e impa
triotismo é combatê-IOB, para. -que o 
Brasil ande com seU{) pr6prios pés e 
conquIste a sua independência. com a 
fôrça dos seus próprios braços e das 
suas mãOs' calejadas do trabalho pro .. 
ticuo, diutUl'no. 

Temos que criar uma. raça. de gI
gantes e hão de e,nões que digam 
l'améll1" àqueles que nQS; vêm expIo .. 
rando desde àquela. época. a citada 
por Nabuco, até o prE'sente, Aponte ... 
se, Itgora. pa.l'ft. Joaquún Nabuco e se 
tache de comunista ou de rutcIona. .. 
lista exaltado, o natlvi5t.a pernambu .. 
cano, brasileil'Issimo! 

Ndo ê a moda? O cOl-t.rll-ataque 
,"Iempl'e não é o a.taque? 

Vicente de Salvador, na sua História, 
publicada sessenta e três Rnos depois 
do descobrimento -. era no pano 
verde, em que o País se exauria no 
jôgo, na jogatina dese.:lfreada e no 
álcool. sessenta e três anos a.pôs a. 
descoberta! De lá para cá tudo UlU
dOll. Hoje R· classe dominante não 
joga, nem bebe, Bebia àquele temp·o. 

"Os abusos, nessa época, são 
forçosamente tão· grandes como 
em tempo de gU€'l'.m. ou de .sêca,. 
e o que acontece é a reação. A 
êsses, Ministél'!os que espalhavam 
o 0llro sucedem outros que fe
cham o Tesouro para todos; te
mos então OS ministros que não 
faZêm contrates com ninguém, 
que desconfiam que todos que se 
aproximam dêles querem comprO
metê-los ou que são <k "homen.'l 
de palha" dos contrâtantes d.a. 
administração anterior. 

São épocas de retra.ção, em que 
a moralidade administrativa dei
xa de ser suspeitada simplesmen
te porque o Govêrno. de'xa de 
contratar" , 

"Em uma palavra, S!'. Presi
dente, as administracões que 
abrem o Tesouro são tõdas a.cusa
das e só se salvam do ataque as 
que o fecham.". 

Sir, Presidente, vamos a toque de 
~:9lxa. Os jornais publicam: "Se não 
flzer!llOs esta oJ?eração, o crédito do 
BraSil no exterIor ·estará' liquIdado. 
A honra na.cional impede q"ue a ope
l'ação não seja feita". E o penhor da. 
honra nacional é o ex':Presldente João 
GouJart que, segundo se propala. foi 
(> a~utor do contrato! Já não entendo 
maiS as coisas. 

O Sr, JOSé Ermirio 
V, Ex~ um aparte? 

Permite 

O SR. AURll:LIO VIANA - Com 
grande prazer. 

() Sr. Jos~ Ermida - De fato é 
um dos pontas que devemos criticar 
s.€"·el'amente: comprar equipamentos 
arcaicos a preços astronômicos ci
tando que o Brasil, se não o fizer 

,perderá o crédito no exterior. 1t jus~ 
tamente o contrário. Quem compra 
!lmQ cotSá~ tl\1.e pouco vale por Pl:eço 
Irrtenso nao pode merecer COnfiança. 
no exterior. . 

O SR. AURllLIO VIANA - Poderá 
merecer a confiança. dos grupos inte
ressados na venda, uma confiança 
assa3 suspeita. 1!:sses gl'Upo-S ·deixam. 
d~ explorar um setor e passam Q ex .... 
pIorar outro setor, explorando sem ... 
pre, a mesma. vítima, no -Caso «> povo 
brasileiro. 

Sei que um silêncio caiu sôbre cer .. 
t03 elementos que detendem essas te
ses, aliás um sUêncio surpreendente, 
porque certas emprêsas que formam 
a opinião pública, que se dizem de .. 
fensores das teses que e$tou aprego ... 
ando desta. trIbuna, também silen
cle.m sÔbre eertos elementos que as 
defendem. Há quem afirme que de
poIs que OS grupos capitalistas inter .. ' 
nac!ooa:fs passaram a aeleditar ne.. 
ci.r.lo do mundo comunfsta., liderado", 
uma parte, por pequim e I autre. 
parte por Moscou, tiraram a mlisool'a. 
e pa&S1tram, agora, a digladia.r-se, 

lt que a, g1'4nde luta que se fere na. 
Pa.íses em. desenvolvimento e snbdt
senvot"id<l8, a grande. luta. i entrt De 

.--' 

'. 
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. O Sr. J''''.' E"lllirio - Permite Nabnco dizia;. "Dê.sses planos sm- "derltl'o do grupo que acha. (lue oBra .. tl.o~s monopôJ:os internacionaIs, um ".. . I ç d t ti ·s·· t . E t V. ExIJo um .. aparte? (Assentmzento do biciÔso:s; dessas visões gig.un:.escas é,tsil est~ acima. e u o .. om.os pa-.l'w". 
que tem a cabeça. na. ul'opa e ~.u. l'O o"a'o,') _ .Nob~'e Senador AurélIo que tenl10 mêdo; dês.ses.silld!mtos in~ I ta:s; entendemOs que Q nos. ,.a m1SSã.o que tem a cabeça, na. Nort~ A .. 'Ucnca, u. tal é f d N 
p8.l"''?' a conquista de méTl.a~()5, e Uln- Viana. o que V, E1X'o!- acaba de dizer ternacionais e que tenho mêdo"! ~so I 'Çl'i.nlílCl. de e~ er II asao Bl'nsl .. 
bo.s intere.spudos em que e.sse,'i povos sõbre 'Jo;tQJ1ia:n NalJuCO. de fato' é um em. 1-887, E em meio â. grande ca.'U~ \ ~eira contra qUaIsquer outras na:ções, 
fO.necedoJ'e13 de lU'até1'ia.:~primHS e exempio' a ser lemh!'ado, de maneira J panha a.boUcionista., tende s'do r;r .. la p0rt1?e' li- p'os~a,~ vItalmente. deve 130-

:l t 1 bo a-dos se dêÜn-itiv;\. ne:lte ?ais. Homem da de suas principais, figm'as, apesar de: l)lJe».}.'Ver sobre tDdas 90S: outras. E te-
Que ab:-Ol'vem J;'YO 11 as ea. x" .- cate!!:{1!~d; d{'l Emba.ixador Joaquim suas idéias tinha f'utt:lda fl!ancs. na:lm'O~ o c:P''-er de nos Rgl.ll<t.ntal.'mos su-
cmndál'lOs COll.tJlHl~m ne,~La, ~1le.s.1l1a s:" ~ ". t d d f ê 
tuaçf\Ó, fomcc:'ndo o,ml~1eno de fel'" Nabuco, n.3.c',.malkta e gl'~mde brasi- có't'te ingl:e-sa, cOlno no E1epal'-~'Ul}en 0\ Pel'Hlc" O aS. r.OS'SG.~, e ,leI. n.Clas. parn. 
ro e comp1'an~o o .prodtno elabof3:do; leit.o, que tinha idéias próprias em de Estado, por ser unI h~.m~'ll l~de"l b:rtcgl'~d;]R nu,tn. so' eXCl.'clto, lut~rmos 
formam' a máquma fcrr.eC'?-ndo o ;'defesa do Brasil, ao fa.lecer, o Go- pendente, ultJvo, d~ valor. mdiscutl'Ve1. pern;:J~~t"t~lUente pelo d~e!lvolylmen
mancr.;l.ncs e comp1'a~l' n máqu;lla que.. . vêl'no· amei'icano mandou-o trazer, Poi.", o homem só e respettad{l quando to C''l lí(' .. ç:~.{} e :y'a1'a. el~mmaç~,o da
lifln"'O m:tn~ar:ês n:1.o é faln.lc:Jda. num va."'o de guerra, para o Bra.'ü1. se 'f'3.z, r-esÇBital" pelas suas a.titlld"f.s, quel;e::.> !l1't('mR g:u-~ Sllemi,,ZIun fi nossa 

Ai pelo ano dois mil, a Seria do Pm'tanto. o homem que aparece" que O que rasteja' continual'á' rastejando, et!GIl~!a e- prejJdiaanll as tm<liçôes 
.... l.:iVio. rt-O Am'3.lJá, será Ber~a d{' outro .I~Ita com decênc'a. que def~.nde id~éi.?s ate o fim da. vida, (M'll.ito ('em!) 1t ,d'e~ocr.á~:c9s desta nação" É pre<:i..,?o, 
"" - e interê:::ses l'E'ais para o seu' Pals, é vel:me, não passará Ml1unca de verm.e pOJ;tanW, nobre Senador Aurelio 
p~s; do Am.Gpá nao, porque ass:m l'E'~pe,·tado. (.~"'~,ito bem!'), Assim .3"'.', na<;óes ". Viana, qne estejamos Ç.onvencidos 
acontece com o mnng-anês de outros -p :tt'u 1 d ta 

j F · ~"rt"do .' . . ' . b ,dessa. filoõofl.a do exemp o, e lu, 
povos impreviden :f.:5. 01. e .... ,.!""-' .... , O SR; AURELIO VIANA - De O Sr, Jose Ermmo - MUlto em, 'permanente pek\. sobl'evivência da 
e hoje alí- não há mang;.allês,~ E m~- pleno ,:~ol'd? com V; Ex."', mesmo ~o.:~ ,SR' ~:OP...ÉI!,.IQ VIANA. __ ,', só, Ne..ção brasileira. e pela tran.sfohna-.. 
nério de feno, também, porq1!e IDl- que, nRO ha- po,:o t;J,O c:oso nu

b
, d,ef~a ";;00 l'esp' e·,·ta·d."s quando tiTarido das ção da vida do povo· brasileiro, pal'a. 

n{'J';o de ferro .'.em m,'u"1ga* e, zerO. d economla da "na 50 elnma ."... C< , 

~!'. Pres:de;Jie. eu, estou c't:lnd~ a ~ua. , .. ~~ . an' Ê sua" ft'a.qmfza.'<) fôrça$ defin::.m-se, integrá~lo naquela vida. que tôda.<; as 
."; , '" Q\le Nab'\~o e c<,mw <? povo no~~e:~merw",. o" ~ S~, Pres:i.dente vou term':l;~:r porN religiõ-es apregoam e nós, q'ue 'li~te~l-

N,tDUCí): -y01Que p€.tl .. o, lon'le de amda dIgO' a V, Ex·, ~obre e.:;:;a.s. em '., t 'd'.' es't mos can- tamos em, Deus, temos o deve.' de lu-
lnsuspe:Jto. ESt9.va mmto ....' prêsa.s, sólJre os contratos leSIVOS ao que JS es ou· ca~a 0, "u ',~' ta" . , assim' se'" 
nós, Um (Ha r:fés:!'eE, sóln:e o pet19;O, inter{~se nac:onal, ~;:lbuco dizia: . ,'jados - um cansnço~ um- deS'allllllO . ~ pala que Jft, 

.. dos múnopôlios. (',itf!i Sílvio ROlllE'ro, j' ",' ,,' t . se apodel'El, velll-se' apOderando dlils C SR, AURf:LIO VIAN'A - Nobre 
Não sei f:l~ o est'veram .procu1·(u:rl o E, AO que tem<:>s ... empre ~IS o. almas .. , . ' Senador, não defendemos o pas.sado. 
para prendê-lo. POI de Ollt:ra ,éPOC3. elYl;pl'e:s-us conced~~a: >~en1~ ~ tUd~ No ChH~, um .c.an~.:.d:1to l(~Va;ÜOll nem.' tampouco a:po'!a.mos o pTesente. 
núo d"''''m ~íiv:o lRome1:Q. preClsa .c;et' e lealizadas sem usc<~hzaça.o, che uma- bandell'a:: "RefollU5.S com :r:.. béT- Também não v.:unos ser OS' algozes do 
'Pt'ê.so' .... i: ~m"-'Pt"!~igo I!: um' líder av:m~ g~mo::; a ,faz~r contl'~t-Os pa.r~ se- dad€". Outra-, talvez. cel'ta!TIente que- passado,,: . , 
cado do pu;rfjdo' Comunb"b!. o mlô'is rem re,<;cl~1dld~ log:o depOls" ~u ria a: liber(!ade com reformas; xnas . 
periO'oso o de Pcauim. Era dê.sses pel'!~unto se hu nada malS hUIDl- falava naS' refo!'Uus e esquecia' a li- O Sr. "Jefler-,son de Aguiar.' - O 
nec;~tlm';<:tao: f,wnáfeos. lhàrlte paro. o n(l,,<;~o,'pais no que J;>erdade. Ganhou o CJue apl'esé'l1tou a, passado Jít pas~ou, Val110S lutar pelo 

O' velh~~'já nã.o, tem nem- o6sade.!... essas. coru:e-ssí?e3' segu'das de l'~-, te.'~e: "ReJornm com liberdade". Foi fut)JJ.'o do }?l'ít6'll. 

SiliV10' ROlll,o"O' era de um pg,,ssado cisões e .:;eg~\lld::l:s por, su{t; vez f~ crido: o l'Nl.li?.ar, o f'JÍJll'o di-lo~á, O, 5& A0''R.:8LIO viANA _ até 
be~' present,~~, ,.' reclamr.tçoes :-:tl'.an~~·l1'a~, t el El'a ,f'-ssa mensag'em ,que ,ê.st: PaíS: pol'Que, 'por in:t.~lig'éncia~ te~'ja.:~l~<; o 

Ora.. a dPA~:~~rac':l O!'ste P~y; e .?' ~Ua que l'.!lnd8; r~. cmdu na-'O o\'ê~: e..,t.ava esperando dos sen~ llr!e. ef>, OU dev.!!l' ~e sile;lcu~r, Os E'lTo,s ço' pa.-, .. 
entl'c!:!a' fI f'<:S€~ ftTUOOR na)) vcn de atestado publiCO 9ue o G. Q dos que pensa.vam qllC exaro lideres. sado nos condenavamos quando eram' 
9.9:01'.0:' 'É um"!.. h;!~tól'~g mdt-Cl lon'!TI. e O--P03.rlnmento duo a~ :PaIS e,B.o Mêuo -de- defint~ões. :vtêdo óf' u,'õ~r pra.ticadoE 
Como' o mO'r\me~t() llat;ivlshl, b!'usill;'i- ~~l1.dOi ?e,;~ua incapaCIdade adml- pala;,vl'as L!be~'d.ade. De~~rR~ia? r· , Na QU4;St~C, das conce'ssionárIas, 

. ro, não é de agora" e uma. gra,nde n,~tl.at.\a, ~. ~llbstJ.tqu:a a Denloc·ra'2la. nest~ combatemos Q compra -delas, àquele 
h;s-tõrÍa, , . Eu sei, por exemplo. que mais País. se AS ref~rma" ,fOl'em feitas.., ~ tenlpo, não sômente da, tribuna.'coma' 

Um pemambu('ano dos ,m::y~ lhJs~ de uma vez temos est.ado mnea- Reformas! Llberdade democl'itka,t nos gabinetes dos Ministros que, àquele' 
t.l'CS esÍlá eS:C'l'e,'e~1do a h:~t.o!'l~ MS cados de ver o eixo de nosso cl'é- Refi}l'mas. sim; sem amputação das tempn t~nh:ml sidl)' enc~u::regados, 
mo~-imel~tOf5 nath,·~.<;~i1.s d~ B-rCl'\'1. no dito estra,ugnle.rlo. que é o' 'eixo liberdades. , . pelO ~n.tão· presrdente da R'epüb1ica.~ 
n~onaJ.Jsmo J;r~sll("iTo, VEID. ,d~ Co- das nossas finanoos, ps.ssa.-r das O povo espera:va lSS() Olltnrs, tom3.~ de nos ct)ln~ncel' ·de 'que e!'!1 o' me-. 
lônia, OUfF,e fl'fl!l.. rlo Deseob7"~,ent0. da' casa, gothschild' para sindiea- ra~l ~,<;.Jl.. bandeira .. Hpu'!e uma ex-, lhor negócio quç se' pOderia faztr pa-ra 

Quem fOi F"e-l' C::t~er.03. ::;en.;:W,.111n tos anônimos. organizados nih~ pectritIva. Un~_a. expectatlva.. ". a~ o ,Brasil. 
nativista. li"1 nIH' iOll!tbsta, ço)'1~eQuen- guém sa.be com quem, Mél-is de agora. não víe!'am a,~(r~f-Ormas, Quan-· É uma. Nação, em perplexidade-; um 
te,.. bt~i}~;l'!!"R;lno: aj1-"lLxo~õP '0:1

'" uma. vez tem' htt'Jido tentativas to a',li.berdaqe ,.. povo sem lídel~es que, ser' e1].õontrà 
sua. 1?átLlfl, nela ~ua tpl'f8·, ne10 :,pu p,::tra formar associa.c6e..", de ,ban- M~ .- 1 '. (, t' <;: -·ti· ') ,mIDl est.ado de- alina' e de' espil'ito, 
povo, pela ~u.'l. gent,f''? B.<\.!bn"'q.· l.lf/Hl eos Oll de caoit,'üistas" para. t"a,ns. ' a.~ a p~.avra ~na-O OI ! [ln:,~l na, que imprpssiona. a qualq.tloJ:' estlUdtoso 
está escl'evencln q histrÍl';>J 00 movJ- re·'.',·,·. de I,ondl"".", pa~ o cont,'N Plll'3.. restauro-Çao, do,-s- pnnclpws de-]'d . J': n '0 1 Q ... , "", ",';' ,- '.... mocrãticos ,.. ' " .-. a pSICO ogm a.cl na,', u:el' uma 
mento' M.cltmal1'it!1. hll'l:::lle:l~, nente, a emis.sfio da nossa di- ' . mensagem· de- quem tem aufoi'idl1d'e' 

1!l que pós. n\ste Pi'llS, \Znno~ r,~,"'. vidh.". O Sr. Jcf:fel'son, de Aguiar - 'V, 'E~~ mote~ pal'wevá'-la Q êleõ""povo,;, l?ro~' 
preqcupando ma'.': .cr;rn, r:?men", (l1. e (Le' I,d'o) ' quer me con.ceder"O' H.parte~neste: mo- VOUi po~ ma'jS. dW um ... , .. eg., Q. ue nãO. é 
pa.ss~m do ('IJ!e ~f'''''' pc: lfü"n{' ~"1'> "'i>_ me.uto? _ ' . ... um .enuruQt,ado, PE'.las c-it.aduras; que 
ellndj~!1:, :E: la' volto eu plHa N,)buco. uÉ dês:5es' planos ambiciosos, O SR UR~LrO VI'.N' "f' ,J}Ode- ser modelado 'fàeilmente; Não 
~e' dlZ'la' d . • . t . t .... ·i\. J:Io,., ~""'l ,';l., - '"", el l .....:I.. ' ... ·d 

' essas v.'SGes g'lgan escM, que~ e- um esquecimento ,do' q~lal' me peni- a~r~~)..t.%-l!0s palJI.::o.')I.P,ol'que:'snbe·q~e, 
fi A nossa. ouest.ão, não é cmes- .nno mêdo. Jl! nessas audacioSBs t€TIcio; porque o a'j)Rl'te ele" V : Ex~ só' llaQ· e\'otveq.ws, ;:J,ao J)l:ogre~~1:{\s, naQ.' 

tão, de homp.n-.:::, nem. de ~overnos. inovações, Que \Zejo o verdadeu'o ilustrará: o discursef de' qualquer co- Rvançamos. no c!i.mpo partldario, 
é de éPo~8.s: Os meElll0S homen!=:. per:i.go paca: o no~o paí."l. cujos lega seu, c:.o.m.0 ~0.Jl't e~to~ Mlabor.alldo .. o.q~e 
confOl'rne M. "poca.s. são se"l:'r~s recul',:::OS :;eriam t.odos fundidos quer...:a. dIzer era.. lst-o: ontem unt. 00-
ou fâée1s" A repui'ac~ro dp ~I:'ve:l- na.c; mãos de semelhantes· $indica-- O sr". Jefferson de Aguiar - BOl1.;., vê(no .. libera1 enC<'l1'regava.-se' 4as, re .. 
dade de' uns é .'l.em'Ote lniu"'ta- toS,' .. , daàe de'V, E:~', 'fO}:%Íl.iji; conservadoras, 6c o (i1ovêr.n() 
mente fei-l;ta ao <3usta de -out.ros", prel'iu Nabu'co o qlle" iTia. ~acontecer Q' SR, A'ETRl1:Uo-V:IiJ\NA. _ Creia- corÜ,;'él'V!ldor encarregs,,,a.,.se das re .. 

Os mesmos homens Que'servIram a ao nôS.so País, porque, -lá naqu-ele me,. fonpns l1he.t:~is, . '~ . 
. govel'n,OS qp.e foram, defend'end.o· a:" tempo estava- acontec~.do. Não era, 0s: pnrt:idos sé quise1'em viver, es .. 
filosofia daquele&- Governo:; -. se é 'ma-ts uma etnlJl'êsa. pertencente a' um O sr, "Jefferson de Aguiar - V: Exil tão: condenfbdo.,s.. ri: interpreta-r. tt" C()ns_ 
que já lullP,re. filooofia, de GovÉb'}o' individUo, a uín RotchiU], Q.ue amea- nã. pouco decla.ra..\'G. qÍle os: b.omeus titv.i~ãü sempre jlDliticamente.: nat{Uelit, 
neste Pa.is _ são os mesn1O,.<; ;'1<'!.h-{- I}I\\"a o Brasil: el'am OS ·silli:Ucatü.c; do conl;ihnam ?l'estnndo :;u'a coll\."botá.i:-.ão" tempo era assim, a~ora.. é' assim" A 
dueis,. pessoa..<:;, fLsicas ou ideolôgica- capitaJismo internacim1.al Que ames.- .a,. t!ldo.~ 0$ governos. ESsa' afirma·.tiva. Con~Lituiçã()' tem; que seI!' mterpretada 
mente cnouã,irad~s no melSmo slste- ca'vam - a sODerania brasileira, que consoJtda uma.: idéia. q'ue ,c;elppre tiy~, ,POU~;iCDmente. se Os partidos __ quise
ma.' que defendem os Governos que iriam· lm,l3pr sua. "onfade. ao Bra:sn~ e há pom~o' mallife.c;tava. ai !l.migos, .rem, sobrl~viV6r, Foi. a$im, é, assim, 
sucêdem.. àqueles a.f)s qllai~ serviram. como aos bOV('s menQS desenvolvidos: lntegr:mdrr-os mi. qpaJi (i~açã.o de' tlpe:' não sel se será G-ssim' futur.am~nte_ 
É Q. mesma classe dominant.e, comi os gistas'~· porque êles -.sé: intep:l'arrt ,no 'le, - ~~tã9, êle cit»: Mltre-- qne, num 

. N.ãô entro J10 mérito. Na p~ olitlca, parti·o·o d 00 A •• , t . .' t· t mesmos defeitos e as m'esma::: virt,u- o verno lP 1'3,n.'ilg'en e, (me 'c.er:o momento da vida' b,rasileira.,-tê2f 
des, ElIminam 0..<; defeito . .:: ti as vir- ·chHena. - quando ~1i estive já. hã:vJ,a ~ ~. partido de, máior. pre.<;fiirló:ue.Stà I\; seguint1! decm.;t'al#\o:- .. ' • 
t d ·· . b "( . m OI' a luta. tremen<fa dos candidatos a nação. E V,-Exl.t rala n~.s liberdades 

U es para' os su S~I Ull'e com ''''e"em p e n" d· . 't" f d •. • Cce-) '. meSlU(k;' prop'ósitos'. . ", I. a r se ~~ os - o VI orJo.<;o 8- emocráticas Que devem -sér"si!mnre =-
Elltã-o, um nomem. um dos homens, ?tia dessas' denuncins, O 'vencido dos l'essaltadas._A purq'ue. elás' coni::ti,tJúem: _ ~ Vós voa cineixa':ts- do poder' peS'-

(!ue' a:rtieu\a;l.~am () movimento, 'PaTa a dois - a t:ais 'Poderoso dOS dois ven- sem" dúvida, .uenlmma: o e1Sencja.l:' e: 'seM do Imperador, porque os vos .. 
compra, de..~as. concessionárias, serviu' ;cidos - tal'!'1(ldm fa'1..ia, os, mesmas d'e- vital, à $I)bl'evivênci:i: dff toaOE: os· po- ~ ".~ }lgi'tídos 'não e.sbãot organiza .. ' 
a. mu Govêrno tacha-db de perigoso, nÜnc1-a."<l', P1. com:f.ante- 'era a Jut.a..Ou vos do ~1Undo modÍ!l'no', ' '~_dO&, porque- êles- são matéria. pl:.\s:J.I . 
.. U- ~I·es,·dent.e .. pant" 'o como aU- : processo de lilJel'ütr.,âo do povo chileno .' , I,·c· D'~ m'o- d T··np. do" U~ - ~ do J'u~o do ca'p't li~m . t ru' . J . Em. vários disclll'S.O,'t que-, aqui. nro- .• <>i M.:) , ~ <>, 0.' LJ.,. 1'6 r'. r ,tal' d.a destruição ou do princínio da. o'.' 1 a OCA. o lU e aCIona, f i . -. . ! ~~ el. prClCUl'ei- smteti7.:1r minhAs. idéHu( ' ... O .Imperadur era. D, 'Pedro, n~. po ... 
. destI:uição da SOberaniQ> N:ac 'anal. l'w.s,. a pr6prta Igl'~a. CatóUoo. n.o trinômio: des-en ...... ~~'!men·'·o ec'on~- d' '. . 

él ta -, . 'I . tA" "J v,n. j u, lB,W 'ser:.um l?temdente da RepÚblion.., 
aqu e q~e fa.::l1! :li.\!, o a-J.'lolqü,l' :1mf"r:! o p.,c),Stolwa. Romana·, at.l'a'vés 'de sem 'l11ic(h justiça, sociaJ e Hberdade{: dP.'- ,é a.' meslna. coisa, - Ma.téria.. »Iástica; 
do Pflik, como sobérano, e à1H.(l.6N{'Â, • Papas' ma~s cuJt.os: 'nas. Encíclic'rur, moel!á.ticn ". Ac,'edUo q" ••... a·t,·sve·." d' a .;:~ . , ti 1 ''<: ~, ,..."." f" ,,> nas: lU. iWS dof.; qpe detêm o poder! Não 
!:: conv.oca O', 11 e. que ~a. 9. efillncDCla. 've. mo deuUllc:.a.ndo ês.se- mestito cani:.. consa.!!:rac'o dA".:::. t".·-.ôln'.·o. o BI""s" lI'li _.. ",' ., . 

da . '~l' . ,. ......... ",., a l,), ~n. "". e-:SSida. de' nem,ID.esmo 'de.ade .. 
P.ar do Cardeal R lchelieu:' éonf'i- , ~.·.l~mb 1l;lLfn;naci0tla1 CO~t .. o O· intinüro nod.eri. d"',ltIvenn'lha"".se do S\lbdn'"n .. ' Ir' ~ • • " 

d . d" ~ 1 d " ~ .. - '-' , ,. "'" sa.<rpa'l'a qxre (l vontRde dos-que estáo nUOll' sen o ()'. D': Jose n. cp'oca, Ho- ,P:lTI<,;lP:1 o desenvolVImento dos· volvimento. ;nte~rand()-~ no 'ro1" nas ~, 
tnem. ne!:es.sát1Q, mas a.flna,l de' cún- ;PDvqs, .", " 'g-randes potênciã". 11lIlndiGi;c;, Poraue, no ~el' .g~ja executa~R:.l?lenRmente, 
tas, se o eovêrno· j,X" leva.vn 'o' Pafs Q.ual 9 mqustrlal. ~·Hrt.:;'orrRl a.Hvo': se nãO' nos' âeclfl.~it~'mO-S "naclohfl.lislgS o· Sn, Josapliat Mari7ÚUJ _ Per.' 

..,pal'9.- o' c.ommtismD, 'ile o (lov;"'n:j, "'Y" Que ma~lJ?ule com Ca{lltaJS' na~10na}~? folc!õrico.'). ou. na.tivll:'~a,'!. do' t.ino Ófl- mite V: Ex~ um aparte? . I' 
'levava, o Paf~ '(HI.'"Q, () c.omunismo, se. - Qual aqiJe1e. oue cte.sconh~ce R lut.e ou cm€'le.~ Que 3pre.!rOanf úm!"., intéc:racR'.o O SR,- AURli:LIO' V1ÀNA. _ Poj" 
o Govêl'no "Z" t.iriL O" p~f.g do eomu~ ·0 proce-.~~, de sua. d~~tl'uicão promo- 'cfi! -ideoIQpa8' que' não. ·s:e~coninfl.de-ceUl o-

~ni:::;mo: se' a:()::;' !tO\'ento& ""x: Y'e' Z~·~cs vide.. de fora ~t'I! d.entro? Qual o in- Com is atitude., Cf\1e-lienmre têm: l'I:-em nã~, 'I 
i mesm.o~, cidadãos .smil':uu: com . as~ telectu~l, br.a.<;iJeirê, ~~ ti mmtar es- 'cmvi!it1~ alguma tedo,:;: nOs __ . 'P-Q...'t:8'n D, .ar; JOBapha:t:. Marinho"":" v., ~ 
(~1Jas. idéias. com. selLC( jeflSllmentüS, cla,r~cjdo oue de.o;conhece- o-"J)r()ee~oe;$ dtlr.m9.l' sem' mêdo 'de. tm'al~ _ esta;. fixa l1m'Mpeeoo' illtere.SBSnte com Te..;; 
~m a. S-!JI\. cultura. - com, geu..r:~ eonRe- d-e a.1ienac1\'o d!l sohp.l'fI1lia. naeionnl, m~,· 49Qntro de' . .um ~:1Jno (lHE" entu:. ferência.: à: pol!tide; nô :z:mpér.kr BN1: 
'!hOi!, entã:o, não· U: ~. :m~'~ .... pele. destrlll('~o ~a~t f-ontes ..§.fJt-td11- .. ,;j~.<;mo -der:Ja.on-.am, nest.~ ''!'1a:cãn. em Unl.& &ing-wft'l'idade: é-.o que ,se. u))e"';+' 

. '8.a.da. !' ' , '- .' ~.. "lio· mfei'na-s1 ~ tod j' h lt "" 
'1 '< o../;; os !'1." '.Q1'e& ~~ Ot>in.~§-Q, publica, O")e a. mesma. .s 'ua.ção qUI Fel'reifS: 
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Viana .observou na política do Impé· 
:rio, moot.rando com QS parti-dos se 
confundiam. O partido que perdia o 
padm' entregava ao que subia o pro-

cessões em alguns easOs ou pelo me- contra es.sas liberdlides e quó, 9m: 
nos. precisamos saber qua,ndo tel'mi- isso, não têm autoridade pam defen
narão essas concessões. 'dê-las. Porque sua mensagem é ou

fw. não o fizermos, repl'esen
ll'lminais do povo brasfleü'o 

P~~~;;:,;:·~ ser, mas reaiS, jamaiS, 
uma cartada: as cartas es

mesa: monopóliO, de um lado.. 
do outro. Fico com o Bra~ 

grama de govêrno e êste recebia do Não comprar pelo 'preÇo que nos é 
prim.eiro o programa da oposição. imp<)sto, porque além de humilhação. 

é Wll mal negócio 6 as"'nações que 
O SR. AUR:6:LIO VIANN.A - No- não sabem negociar são naç6es per

bre SenadOl' Josaph!ü Marinho, V. dldas. 
Ex[·~ na cit.(lção que faz, expõe o~ro- Sel que est.as palavras ficam aqui 
blema com a maestria que todos lhe mesmo, não tem import.ância ... 
reconllecemos, Palavras não mudam fatoo, dizia o 

Irônicament.e do mesmo Nabuco, há velho João Mangabeira, Mas, pelo 
uma frase muito interessante acêrca menos, ficamos com aquêle g'ostinho 
do que V, EX~ aca-ba de relatar: de tennos sido honestos. conosco 

mesm.o ... , 
"Realmente, os que ll·ada têm Náo estamos jogando a favor de 

a pfrder, os que querem ganhar ninguém: não entramos em conc1liá
são libera.is. Os que ganharam bulas e não somos D.ru'cõticos de n05-
alguma co~sa são eonservadores". 50 pOVO;, não narcotizamos a nin-

Naquele tempo, como hoje, qu~do guém e muito menos a nós mesmos, 
um Gabinete forte assumia a du'e- Apelamos para o novo brasileiro, pa
ção do Estado, alguns deputa<ios pa.- ra as Fôrças Armadas dêste Pais, 
ra êle apelavam no sentido d~ qu~ pO!'que nao perdemos a nossa fé no 
exercesse r. lei. pUTa man~tençao ~a seu patriDtismo, no seu nacionalismo, 
ordem e do equilíbl'io soclal. Entao o bom. O brasileiro, qUe é o que nos 
Nabuco os vergastava e a um dêles. interessa.. A Nação ficará mais &i
o Deputaâo Araújo GÔis, respondeu: crificada. muito mais, Ela qUe se 
(lê:) ~ exaure! Já não pode pagar a n111-

"O nobre DeputadO nan quer guém! Vai dever muito mais ainda. 
isto, quer que o direito de. l'e~- O Sr. José Guiomard - permite 
niâo, os dire1to3 corutH·uclonaJ.S, V. Exa. um aparte? (Assentimento 
sejam brutal e ilegalme~te esma-' do orador) - Entendo que V. Exce
gados pela tropa. Isto e o que o 1ênc1a esteja sendo wn tanto pessi
nobre Deputado Quer. O no~re mi.st.a. Mesmo que aSsim não .fósse, 
Deputado concorda com o gover- V. Exa. estaria. falando para a His
no em 'todos os atos de. violência. tória, para os Anais desta Casa, para 
que êle possa praticar. colocan- a Taquigrafia; estaria cumprindo oS 
do-se fora da .lei porque sabe que deveres consequentes do seu mandaM 
COm o cumprim'ento da lei não to. Entretanto, por mais de um ca
seria possivel levar ao júri aquê- minho se pode ir a· Roma, Se fõsse 
les homens e aquelas mulheres dado um preÇo justo. não gostaria 
qUe dão asilo em êUa.s e:,.,:sus aos V. I!.!xa, de ver nas mãos do GoVêl'M 
escravos que lhe vao peGu'. liO brasilelm, que só pode ser de bra-

Não ê nesse senti<io que o no- sUeiros, o. coutl'ôle, dessas concesslo
[)l'e Deputado aoomelhou .ao go- nár1a.<:>Y 
'Vêrno que intervenha e Slm pa- O SR. A URÉLlO VIANA - Não 
ra pratica.r as violências que nós há dúvida! Quem não deseja que o. 
saoemos para atrop-elar todos os Govêl'no Brasleiro detenha. a. posse. o 
Ci1reitos 'e tOdas as leis; é para cont.rôle das telecomunicações, das 
:;uspender as liberdades constitu- companhias que, fornecem energIa e 
Cle>Dais. é para -suprimir o direi- ftJrça, d<Js transportes coletivos, .co
to de reunião, é, enfim, eXel'cer mo alguns palses, mesmo capltal1s
tOda.s as tiranias". tas. o fazem? Quem seria contra? 

.. As lejs que êle quer ver exe- Como representantes do povo - e 
eutadas são as que coactam a li... nós somos representantes do povo, 
berdade, são. as leis obsoletas da maus oU bons -' não podemos jogar 
~scrav1dão, sãos as leis que lem- a sorte do pOV'O, a economia do povo 
bram o Código de Alarico, são as e o futuro da Nação Brasileira no 
leis de um Direito bárbaro que campo verde da nossa 19norância ou 
se perde 'na noIte dos temM no campo escuro do desconhecimento 
lJos .. ," da causa, que vamo.s votar. Eis a 

"Quando o nobre Presidente do questao. 
Conselho declarou que nada va .. 
liam para S. Exa. as sentenças 
judiciais em faVOr da. lloe! dade. 
eu não me adnúrei. porque o no
bre Presidente do Conse..;ho e in
eompativel monlmente, é abs'Glu
tamente suspeito, qualsqll.er ,que 
se rejam as suspeições, para prQoo 
nunciar-se em uma que~Lao em 
que êle é interessado." 

b'r. PreS:dente. po-rjm há. uma pa
lavra de esperanca e de fé; Nabuco 
nunca perdera a sua. 

Ouçamos este, tJ'ad::l'! Em cerb épo
ca. em certa fase da nossa vida na
cional, criou-se no país uma situa_ 
ção iru;ustentâvel. O ~rupo politico 
que se apossara do poder envidava 
esforços para que as conquistas so
ciais até. ent·ão reaJizadas fôssem 
abortadas, àquele tempo, em 1800 e 
pouco. 

Nabuco o ,grande defensor da FeM 
der ação e grande' abolicionista rea
giu magistralmente, e, reagindo, ex
clamm/a oom convicção: 

11 As conquistas que fizemos 
neSSe terreno o Pais está resol
vido a mantê~las; não está dis
posto a deixar que se lance êsse 
interdito conservador sôbre 'êsse 
t.erreuo qUe para êle é sagrado." 

A, ,nossa posição jê. é por demals 
conheclda. no caso das c'onees.sionA. .. 
rias. Não comprar ferro velho, ma .. 
terial desgastado, obsoleto, que já é 
Qua~e nosso, pelO t-érmino das conM 

(Lendo) : 

"Nos tempos sombrios ero que 
vivem o mundo e esta Nação é 
que devem-os preparaI' o nosso, 
futuro, pIasma,r a nossa persona
lidade de pais independente e li ... 
vra.. Todo o poder que nã.o ema ... 
ne do povo é como aquêle colos
so que Nabucodonosor construiu. 
Imenso era '() ídolo, mas tinha 
uma fraqueza que não se notara 
de momento: os pés do 1~010 
eram de barro. 

Não lutamos para que o pas
sado volte. 

Olhamos. como povo jovem, 
para' o futuro. de.sejando que êste 
País rompa as b-arreiras do subM 
desenvolvimento, e. projetando
se. crie uma sociedade forte e 
harmônica sem as explorações 
monopolistas que deformam a vi
da dos povos, escravisam cons
ciências e corroem os organismos 
nacionais." ' 

Nem' Moscou, nem Pequim. nem 
Bonn. nem Washing·ton. Em primei
ro lugar, é êste País que, disciplinado 
e organizado, pode ser disciplinado e 
organizado. dentro dos quadros cons
titucionais e democráticos. e qUe ha
verá de realizar sua independência 
cultura.l, sua independência econômi
ca, sua independência poUtica. sua 
independência social. 

Nã.o confundamos OS homens que 
lutam pelas liberdades democráticas 
~Ol'h aoul!lp.,g, Clue aenlpl'& lutaxam , 

tra.. e a outra, mensagem pode ser en M 

tendida. peles da mesma linha. Mas 
quantidades het.el:ogêneas não se adi
cionam; não há soma de parcelas 
heterogêneu.s. 

Sr. Presidente, P'Odem, taxar-me do 
que quise,rem. Conscient.ementc ve
nho lutando, hã muito tempo, cont.ra 
os monopólios, parcicularmente Cs in
ternacionais. Sejam nacionais a lu
ta é a mesma; monopólio é moncpó
lio. 

Era o que tinha a dizer. 
bem. JIilu,:to bem. palmas. O 
é cUJnpriment(~do). 

O SIt. PRESIDENTE: 

(1IIU.itO 
orador 

(Noguet1'a da Gama) - Ao se ini_ 
ciar a O,"liem do Dia, não havia nú~ 

aS. deliberações, e, par êsse 
passou-se à matél'ia em. dis-

A lista de pretença acusa, no mo~ 
mento. o comparecimento de 34 81'S. 
Senadore.<i. Há, portanto. quorum para 
as votações. 

Dispõe o § 2° do art. 177 do Regi
mento Interno: 

Con.sciente...'TI~nte ver..llo lutando con
tra a compra de~sas concessionárias, 
da maneira como proposta, No tem_ 
po do Sr. João Goulart, lutei contra; 
contra hoje. Nmguem me aCUSRJ'á 
de incoerência, porque quandO se tra_ 
ta do bem da Pátria, não vejo João 
Goulal't ou Castello Branco ou Jus~ 
celino Kubitschek de Oliveira. O bem 
da Pátria é o bem da Pátria. 'ram-
bém quando se trata. de negócios q.ue "* 29 SObre'vindo, posteri-ormen-
podem ser organizados com os me- te, a existência de numero para 
lhores propó.::itos, mas que para nós deliberação, voltar-se-á à maténa 
são prejudiciais ao bem desta mes-: em votação. il1terrompendo~se o 
ma Pátria. não vemos, no Govêrno, OradO! que e:::.tiver na tribuna, sal.. 

~~~:uel' dessas. figurR$; verr..os nosso I ;~o s~mes;~~~~~~~t~'~'~ngil~P~s~ 
Dizem, até, que é bObagem falar matéria a votltr não estiver nel:se 

assim hoje; que a linguagem ·deve regime". 
ser dif~rente. Mas foi as~.iln que A Mesa havia. deixedo de lado a 
aprendI, d~de a _minha pl'lmelra mo- matéria em votaçãO, por falta de 
clda~e. Nao mals, p~s.so mu~l'. Sr. quorum. E:ll conseqüência. cumprin~ 
PresIde~te; aSSlm IreI até o fll?,. que do o dispo.sto no § 29 do art. 177 do 
não sel se e.:stá lo~ge ou pl'OXlmo. Regimento Interno. vai-se passar à 
Mas.! a~ ao .fIm assll!l será. matérIa em fase de votaçãO. 

Nao dig'o como aquele Senador; "o 
Brasll sõbre tôdas as Pátljas j soore
viverá sôbre tôdas elas". Digo: "o 
Brasil SObrevirá com elas". 

O Sr. Slwestre pertcles - Muito 
bem! 

o SR. AURltLIO VIANNA - NOo 
queremos construir um pais imperia~ 
lista, 5e somos contra o::, imperialis
mos, q,uaisquer que sejam êles, venham 
de onde vierem, sejam éles portado_' 
res do capitalismo de Estado ou do' 
c!a,pitalismo mono.polista. Mas, Senhor 
Presidente, não posso. de sã comci
ência, deixar de apOiar o requerimen
to dos nobres Senadores. Não posso 
votar a favor dêsse negócio. Não. vou 
ao po.nto. de dizer negociata, porque 
respeito aquêles meus a-dversários que 
podem, ate •. com intenções tão bOa::. 
quanto as mirihas, estarem defenden
do. principIos que para êles sã-o certos 
e que para nós são errados, sabendo 
que infelizmente há muItos que sob 
pretexto de defender os interesses do 
Po.vo brasileiro, defendem interêsses 
alienigfmas, contrálios aos interêsses 
da pátrIa comum, CDmo Nabuco Cte w 

nunciara nos seus discursos célebres, 
alguns dos quais continuarei cotnen~ 
tando à medida qUe as oportwüdaàes 
surgirem. 

Como hoje não havia número pa,ra 
votar, pelo menos coro a complacên
cIa dêsse Presidente democrata, que 
todos estamos acostumadOS a a·dm1-
rar, passamos a.lgum, momento" não 
defendendo o pa~sado, mas voltados 
para as figuras que deram nome à 
História dêste paLs, e que nos lega
ram seu patriotismo, que nos lega
ram o acervo da sua cultura, e que 
nos deixaram a mensagem .de que 
para sermos dignos, principalmente 
nós, parlamenta.res dêst-e país, não nos 
podemos curvar, não pOO€'!IlOS abdicar. 
não pOdemos retroagir diante dos ar~ 
reganhos dos monopólios internaclO .. 
nais que querem impôr sua vDntade 
à Nação Brasileira. tentando escravi· 
zá-Ia, liq,uidando com os restos de li .. 
berdade que ainda 11:1e sobram, esfa~ 
celando o seu presente, pa.ra melhor 
liquidarem cOm o seu futuro. Não! 

Não odiamos aquêles povos no melo 
dos qua,is és.ses grupos se forta,lecem 
e donde partem para a exploração dos 
outrO'lo povos. Não odiamos, não des
prezemos nenhum povo, mas. Sr. Pil"e~ 
Sidente, temos o dever indeclinâvel de 
defendf"I os 12irerê.s.ses d.o no.sso Pais. 

, da 
Colllk'S~ de projetos do E.xecuti .. 
vo, favorável, com as emendas" 
que ofere~e (US. 1 a 4 - CPE): e 
de Fmanças, favorá ... el. _ DE<pen
dendo de pronunci>1-mento da co
missâ{) de Constituição e JuStiça 
sôbre o projeto e as emendas: das 
demas r;oml.c;,sõ~s citadas s6bre 11 
emenda de Plenário. 

Art. 19 - A Escola pa nliste.. de 
Medicina, !ederaUzada. pela Let 
n" 2,172, de 21 de jane:l'o de 1956. 
é transformada em estabelecimen
to isolado de ensino superior d.~ 
natuf.j:zP autárquica, 

O Art. 39 prevê: 
Art. 3" - A manutenç'ão da Es ... 

cola Paulista, de Medicina, no COl' .. 
rente exercfcI0, correrá à conta. 
das vet'ba.~ consignadas à Uni\'el'~ 
:$dade Federal de São Paulo, ne 

" 
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vigente Orçament.o ~a 'Repúhlica, I Suben;I;;:r.de da Coml5.$flO de P,ojetoS
f 

l'.a.dos nos laboratórios- d.is fáb~'icas I Esta ressslva e:-a .pa.ra Impedir O 
que ut\€rá destinar, il.DU8.!mente,1 do Go\'érno. I nacLn-9.13 dave. o direito fi .mport·3,çao entendimento de QGC' tun bem que ha_ 
;eCUI.:,Os pua a manutencão f> de-j A Me::a enâ agua;dwdo' CJ.ue o 11':llilP13. peja E~cQla PauL~tJ, de M.E.dl- v~e. sido dr2tim.·jo para ,f!.. ~c?]a de 
seD\o]Vl!!1('nto do e5t8belecHn~nto bl'€' Senadol JO~é Gmomal'd ) cina. dE' eqUJpamentos de labor·3,.t,óno, santo André, pOr um dISllOSltlVO de 

t Mesa a Subemel1da de sua 1l11cÍatlva. de pubhca'çi)e~, de materi:lis cientifi' lei pas.';ou para ,a F..,scola Paulista de E~cl8..ece o A, t.. 49 que: 
J (Pausa) C<JS e didátiCOS, Medicina_.. 

An. 1" ~ A E.scola P:iUlist'l de ~ .. O JR', p(mSIDEN'1'E: ° Senadqr Mem de Sã :~p"esentou, E, o.a p.~~'te do pD.ragr~·fo, refere-se· 
M-eúiÇ r .. a aommJsLltirá c.,. bens .... o . . ' numa ft'li.z lll'ipÜáÇfio, emenda, acres- a um ·decreto que ,autorlZOU a desa. 
p3LnmÜ:Lo 'aa Uruio que e..,é.(yer tll'oyueira. pa Gama) ~ ~ Senhor cE'ntando: •..... de.::ce qu.e 08.0' tenha pl'opriSção de algumas. qua'dras, lIa 

.ut,m:aliCtU. 19 seclct?l"lO- -l·á pl'oce{L,l' a }eÜU1'..l sirr~llar nà indÍlstria n-3c.onal", ,capital do Estado d,e· São Paulo. des.. 
-f)t. AI (.,S. ó-'.e 7!1',diz enl: da~ ~UQ,el~enc\a ,_ap!"0sen~a~ .. a pelO ~e- Sôbi'e a-quê~e a"rt,go que ccncec:1ia à tllladas à Escola PaulisJa de MedicIna.. 

lalol da COll1.~~"o de PHI)elO" do Exe- Efcola Pauüst~ de Medicina' <l f1'an.. De modo que a emenda apenas pro-
Are tio;> -=- E' COlH.:ecw:ta A E,S- cutlVO , quía post-al-telegl'àfica para COl're3pO,n- cura 'fa~~l,' retol'l1a~ ~ _EsCOla. paulI~ta 

co;" r'uiJ~-.:,~J. oe Meu.Lna a LaU- . E '~!da a r,éz'iinte: dência de intexê.::se de sua s.'d.mini!:'tra_ de. MedICll1a o l€-gItlmo e verdadeno 
'iL.Ü,t ~lJ .. Hl:\4-(_legLatlCa ~·_qd LV_'- Subell1 enda da .p..,elator d{l Co- ção. o SenaciQl~- Melp de Sá.a.presentou patrimônio d~ qu.e ~e_ compunha, 01..1 
rt:~i- .... ~ .. L\I::nl.;-,a. 'Ü~_ m{.el'e.:.~e ac sua in.;.ssão de Projetos do Executivo, emeníia supre<;siva. ,. de que_ era propn~tar!a antes ~e s~_ 
Ull.!U_"J-~l_c-içaO. _ I a emenda n9 5. O',a, hoj~ os prómri-os p~ülamenta- federal,z-!lda.: d«POl5 _oa ~edere.hzaçaO 
' .<ire,;... í",." --:.0 ~ua~~'o do Pe,:,-l Substltua.,.Se, na çmenda ao a1't.·49, les €~tãú pagando eis telegramZ:~ que e como ó:gao da Ulllvers~dade. 
SQ:!.. aa, c~6ola Paulls~a oe Me~"-jO üem b pelo secrulllte-, tran~mitem, pelo Senado e: pela Câ. El'n. o que tmha q-ue dlzer. (Multo 
c,nu pat;-"a li Im;eg~'al'~S~ ,;to J..:!'lu~ Item 1;'- pe~os ':bens m6veis e ünó- rr~ara, Seri.a p~·e.::edentc' terrível êst.e bem!)_ 
ou .jJ/;!".j.o _.LJe.c:eto_,.~- <l_.:J~", ú~, IHI vei~ <InquiridoS pela Umver:;;!dade fe- que b pl"Ojeto defel'lde _ franqU'la.-pO$- O SR,' PRE-,"IDENTF.', 
Ql' egu::-'lv oe. 19~J, e., .:;e!u ,L;:.,;"qv de-,al de Sa-o [lc"lio, Cl'lad', pela Lel d ' ., 

. pod cu •• ,e tal- teJegrfica par" cO~Tespondêncla e 
.»ui' lH:'CI~tü ao , er J:!.,xe :1VU'-!n<'> 3,835, de 13_12.6Q, que tenham s:do illterêsse da admlUhtl'ação da Escoh (N,oguep'Q da aQ'ina).;.. _ Em t~u.Li!-~ 
~el1tl'? "ti. prazo- ae 90 llWvellll:t) de.::·tinados ",à ref.erida Escola. - José Paulista. de Medicina. -ção o· projeto, sem pl'ejuizo daS' ~men-
ulat.. GI1.}'O}llard, - d b d 
~ d·;:;lJ05.çózs seguin~cs [5e relacw

:Ul.ln l:Ülu o", ~I!l v.Qu:e,s (10 ql}",Q!{J {...O ·0 SR, PHESIDESTE: 
_ Já vímos, aqUI. lú'sta C~,:,a> alg uns· as e su enren as. 
projetos que co.ncediam franquias pO'5- Os Senhores Senadores que o a;n'o_ 
t21Mteleg~ãiico.s a associaçõe;.; de clas_ vam, queiram conservar-se smt ... ãõ5. ~1>lll.,;,U;:lu ua f!.duc'u1.,!ao e Cu!(,u.::a, 10- (?,rogueira· da Gama) - Em vota

Xldos na k,.3C:,HU pau!lSJ;a ae lVl..eUl-j ção o projeto. tOeln prejuízo dAS, t.Il1el1-
ana,. __ j da.'.. e da sllbemenda que ·acaba de 

sé (> que foram ·rejêitados. WQ ;18a,). 
, Kão ptH;le a'preendel' muito bem o Esta. aproyado. _ . 

A ma-t,€l'''i.'<, por conseguílite, CDI1H>; s.er llda. 

le ve; e_o .cl<U'-l,.~tiClOi)-al e ~~tl. }Ul'l.U,C.i- t O 'SR JO'AO AGRIPINO: 
iaQ~ nal.J w1l'e: nenhum lt'Pa.W. I' ... 

A C/:ln1;:::St:N âe ConstirmgWJ e Jus- SI'. 'PreSIdente, peço a :palayra 

~ent.:.d:o da .subemenda, '.seria "0.11" voto f ,o 'SR, PRESIDENTE: 
Qll~e que pela fé. Tiv€, vont~de~de . . , 
ârgü~r. de ped·ír. expltcações aos nobres _ \'No~uelrà. da Gama) Em· v_~oo.< 
SiS .. RE'Jstoi'es; sôb"e o objetivo da ?ao a:;, emendas e subemenda em l vn· 

pela subemenda., que tra:nform-.1va- part.e da Junto, ;iça. -O!F.l1d. pela 'sua apIovdç~."., ;,ob. ordem, 
I ponto oe v~sW: jundlCO ~ constltu_ (I O· SR PHEHIlJEXTV. 
~lUna1. A~ Qeilla16 C0ll1ISS0es OpW<i- . ~. ~ ____ . 

~ão .sôbre d mer;;cimento a~ mal('rh:\., Tem. a palavra pela ordElll o 

en-:.enda Senador João Ag:'lpino, . ~J?~~iii~t! 
E' verdad~ que temos de analisar ~ 

nobre projet.os e emeildas. partam d~ onde 
. pal'Uretll_ Quand-o ,:;e -trata .de p!'9je~ 
tos de !nte"ês.se coletivo. então, ,ai, '9 
análise d.eve ser mai:; aten;a, mais 

o. SR '~-nt'D'Ui"') n· - 'SenaOOr JOã.o AgrlJ:''tDO. 
!Neguei/à d.a. Gama). _ SoEC.lto o ',_. '". 

parecer da CUffil&Sâo de PruJeto.~ Cio O SR. JUi\O AGRIPINO, 
-ExecuU\,ú, ~'em a apalav-:a O'IlOt}l-e (Pela ordem) _ tSem revisão 
'3enatlor JO~tO AgrIpino. - oratlor; -, Sr. Presidente, creio que o objetivo da subenien-

Q SR. ,'nAO A(HUPINQ' ná. ur e-quJ1,'úCO n-a recfação -d~. ~ inspirada nl! de n'? 5, â"e autoria 
Sr. P!'(}~:aente, sendO eu o €lut.or da elüenda. t\üo· é substitu~çao": ao -Ar- nobre- Sena-dor João Agripino 

emenda embora tenha_ sido _ reHHol' o! tlgo 4°, é s:lbstitUlt;ã:ü ao item /j (la !'.'m'"nól. que decorreu de sólicitaçãó 
Senador_ .1\1. m de Sa, que nao Se en-. . Es1ja se refere ao Art. ·4<;1, Escola, fOi 0, de- devolver à-
cOI]tra pre::.el:te-, deSIgno ~ Senador que prevalece a emehda... o património, ra:>:ão cie H"r da 

. Gu.om-urd pQ,ra relutar a f!ia- O SR. In ;iECRETÂRIO _ vida, e que motiy& e dá- b~ .. rantiaS 
escritiJ 'aqUi "6ubsetua-se no Art. sua sobrevida . 

•• ";,,",,,item b".-, Sr: p~esldE'nte::est.a.s --palavra':i b;5r-

:~~~~i~~~i;I~~~~€I·O'SR.. JOAO AGRIPINO - QU";.u- dam -e.penJ" o iniciaL- Era o desejO 
do o relator .lala ···wb.5t..lLUa-Se no ar- explicação, du.-da pelo. nobre 
.ugo 4'1-", ele, ~e refe!'e ao artlgo 4" da João· Mn'ipjno. sóbre a s-ube. 
emel](l.a_ De modu que prevalC"ee a ace;t.a. untye",S'aimente pelas 
emenOa,. excetp o ltLllt B, que pussa fC!orni;'1'Õ'"' que a -e-stu::i~ .. rajt. e ~-obre 

n ('! Q: te:: es.sa redação. porque a. emen- úpmaraln. 
da. di'.!': 

"f(.:7,.s bens móye:s e in1ôVe:s 
adqu,tnctos 'pela UllIvers-i-dade Fe
leral de São ~paulo, cr-\~<la pl"l'"; 
LeI número' 3-.835. de' lS de feve-

~. ~eiro _ de. 1960, que t.enha.m sido 
. jestll1ac}os à referida escola." 
.il.se -i o acré$~r.no que -!lPTf$entç 

. como sub emenda . . -
Aos outl'Ü6 d1.s:gcstivos àou parecer 

favorâvel, dev:em ficar corn~ (~ãõ. 
:!'-ste O -meu pal'ec'er" 

\) SR, PRESlD1lNT]': , 
..... :'NoY1íeira da. a,am·a) O' nob:e 

...,en.a.dor JO&e- Guiotnard <leve mandar 
por eScrito á sua Subemenda., 

Solicitó o Eal'ecer da. Gom:ssão 
Ji'ináoças, para o que dou !l y'"""," 

_- 8.0 seu Presidente, o nobre 
D~niel _Krieger. 

~., Subdltua-se ,o artigo 
se;;;umte'; l'\rt. 49 ..:;,. O o,tl'.imon,'o 
da i'1.scc-l& PaulIsta de- Med1C!Ua 

O SR, PRESIDENTE: 

(NoQuelra 'da Gama', _ Em vota; 
ção o "p~ojeto, sem prejuizo das-,eme.n· 
das e da subemenda. ~Há fúr,.n-dOQ; u} pelds bens- I1lÓ- ._ 

Vc.!p e Ullóve~s que tomm lllcofpo_ O SR. .10.'\0 AGRIl»JNO: _ 
radus. a(. patrImónio da Qnlão em 
CUmpl'ill'tento à Lei n9 2-.'112-, de Pc:ço ,;,,-pllavra, Sr. PreSlaepte., para 
21. 1.56, 'bem como por· aquêIes er.caminhar a. votação. 
adguindls pela universida-de F'e- O SR. PR:!:SlnENTE: 
deral de São Paulo, crIada pela 
Lei u9 S_835, dq 13.12.60". Tem a palavra; para elicaminhar â 

A alinea, b da entenda é que é ~ubs_ \,ot~ção, o Sr. Senador João Agrip~n.O.· 
t-1tu1da pelo emenda do Relator. O SR . .JOAO AGRIPINO 
(Muito be]lO . 

(para enca'rn:nhai a votaç.áu) . (sem 
O SR. PHESIDENTE: reVisão rio d)'ad-Or) ·Sr. PrNidente pe. 
(Nog~teiTa da Gama) _ Em ~c milito que me meleCé- o Senador 

çã-o o projeto, sem prejl1~zo da eril~:!D:" ÃuréHo Viana; quero dar-Jhe uma ex
da e da sub emenda à emenda ao ar- plicaCão sôbré o mot}vo da .sub-eme.Il.: 
tigo.49, item b d.a:·- . 

(NOgueIra da Gama) - A ma~l'ia:
irá á Cúm;ssão de Redação. 

• 1964) das Colíüssões: de GDr.,s-
tItu:ç'ã-o e -- Justiça; ·de Rela{~Õê.s 
Ext·el·iol'eS; "e. de Legislação so-
cial, . _ . 

O -SR, _PR.-ESJ!JENTE~ 0::.. 

Em votaç'-RO .0 proje.to,. cujos pare
cel'es s.;\o cí)ntl'ános. Os Sen_. ?r8S 
senadores _ que o -aprovam: ,-quelr'am 
eonservzr-se s'.mtados. 

(paUSUL) 
O- projeto f<Ji rejeita-õc . 

E' o segumte. o pl'ojeto reJel
tado -que, assün, será arqui\rado: 

PROJEro-DE:-DECR.ETO;}JiiQPJf ,1 
TIVO N4 30, DE. nffiQ.' ~_ 

- '\NQ In-,A, de ·1963, .na origem) 

O SR, DANiEL KRIEGE§: Tem a palavra o Sr. Senador Au- . A direção da Escola p09.ull$ta pealu O Congresso decreta: 
réUo V.iallna, para encaminhar a. vo- que fôsse aPJesent8da a Emenda nú- Art, F E' aprovada a. convetp;lo - '(para. elníttr parecer) - Sr. pre

óidente, na quilJidade, de preSidente 
da Comissão de Fina·nças. &\'oco. o 
Projeto pal'a dar ~recer, e mamfe.s
to-me·_favoràvelmente à . Emenda, n...; 

-. têrmos. da Subemenda Rpre.sent-a·da 
pE'Jo nobre Senador- José GUlOmard; 

tação. mero~ 5, sob o fundament.o de que, concernente àSI normas mfhimas de 
F A passando a, Escola a constituir umu se'gUl'Ídade social, concluída em -.Ge-

. O SR. AURBLIO VIANN : a·utarq_uia, com autononüa fmancelra, nebl'a, em 1952, 'por 'ocasião d~ 35\t-
(para encaminhar a votação - deve ser re.stituído o patflmonio que Sessão da Confe,rênCia Interna-cionat 

fOi revisto pelo orador) - Sr. lhe pért.encia B.'ntes de Jederalizada .. do Trabalho. . , 
sidente,· estou procu:,undo "'3e:tladõrl'I'al dispostivo é precisamente. e. al1noo Pitrágrafo único, A convenção .'terá. 

o relator foi" o Sr. a. <-da .emenda._O dispostivo da alinea aplicada p.nd~lmente abrangt:1do, de 
O SR a einénda ao b se refere. ao pR,trimÔnio' a-dquirldo início, as partes In, v, VI, IX P. x 

ti Escola' passou a ser mn dos õl'gãos "a" item II. i,i~~~i~~;liii~~~~~,~~!~~~~~!j pela. Universidaàe, jâ. p,a époc'a elfl que_ em obecUêncIa ao seu art. 2

9

, al!aea. integrantes da Uni vel'fidade. A sube· Art. 2\1 &ste Decreto Legisla~lvD 
menda tem por objeth"o a, mesma de. ·entrará eni VigOl' na d.ata de SUa_ pu-

;~~~~~~~:~~~~E~*~~~~I tel11ünacão,-mas com- a re!»Salva: <los .blicaçâo, revogadas ~ dispOSições em l bens, n;óveis e imóveis, que tenham cont.l'âriQ .. : • 
$~';:',;~;:~~or; 80. deixai' de louvar' o si-do adquiridas pela universidade, O S~. PRESIDEN.TE: 

Q sentado pelo nobre ~en0.dor lUas que tenham ~ido destinados àque-" 
Sá:_ Rebel~l-rne contra o Projeto nos lro Escola". pm'que eram também ór-" ."" (Nogueira da Gama) _ S;l'á fel ... 

j°t1I:S~~;~~:'/~1 seuS" arl.igos '59. 39 e 69, O 5° que, sem gã05 compOne.nte.s d~\"_ universidàde .ta a' competent.e comuhicação li ca ... 
oS ,at_endel' para. QUe os. nrodutos alebo- Yá.ü~i;S outra~ escolas. - mara dos St's~ Deputad03. 
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de setem· 
bro de 

O SR. PRESIUE:.\'TE: 

(Noguein da Gama) - Em vir· 
tude da deliberacão do plenário, a 
matêrUl. sai da" Ordem do Dia, a fim 
de ao ela retornar na sessão de 18 
..a.,. corrente. 

de autoria de S. EX~. em que ~ol;('ita. 

1~lli~iE!~I~I~~! a criação d.e uma Comi&:ão Especial. 
de cInco Sena"dol'es, para "'nll:ir :;la ... 
recer, no prazo de dez dias. l:;ôb:~ a 
convenie.ncia, ou não, da com~:i rIas 
subsidiári03S dag •• AmerjcB.il :.'~ l"':_'l 

IPowel' Co. Inc," e da ":C.'d?.l ' .• U 
~ Eletl'ic power Co" as cpndiet _,~ - 1_ 

, pelo Pcder EXecutivo. ~'rJ':,-~ 
Mensage.m enviada:; ao ecO',' -. ,!o Em votação o Requerimento. 

Us SêmlOfe3 Sén:ldó;,:e,,> que o apro
vam, queiram conseryar-':"e ::"ttadcs. 

,'Pausa1 ) 

,'Nogueira da Gama) - Em conse~! :t~~~~~m~~~~~i~~~~~ qUênciQ da' deliberação dQ F'lenário, 
o proje::..o- sai da Ordem do Dia. para 
a ela vali ar na sessão do dia 21 do-
<:orrente mês. . 

de ato de comp,;:'cl1.':,I cl,'\ 
Me-::a, que defere 0. ped'Qü fLl;'1l1~: L.,V 
p~lo Senador José Ermír:~. 

e 784, de 
Constituicão 
Danças .• 

~~~~t;;~~~\!?F 1 A disc1.l.S,ão dêste projeto foi ('n~ cerrada na ses~ão anterior. 
Em yotacfiQ 

Elll discussão o Réguerimento. 

O SR:' JOSI1: ERl\iln.iC: 

Senhor Presidente, peço 
ordem, . 

Em d~cus'3ão 
Nenhum dos 

dêsejaudo fazer 
claro encl'rrada 

o Projeto. (P('u,<"~.) 
Senhores Se;)2.d:-,r·~s 
uso da pa:.a n J, ue_ 
a d.i.scussão. 

Dispõe o art. 367., do Regimen to 
e se aplica no caso da matéria Oli.t 
anunciada: 

I' A votação de projeto de Emen
&\ à Constituição far-se-á ?e:o 
p:ooes5o nominal e com quorum 
de "/3 da tot:llidade dos Senado-
res" , 

No momento não há, na casa, dOi.; 
terços de senadores presentes. 8.1-
aim., a aprecIação da matéria fIes 
adía-dt.."I. 

A discu,o;;.sâo do requerimento foi' 
encerrada na se.ssão anterlor. 

Em vovação. 
Os Senhores Senadores que o aprc,_ 

varo 'o requerimen~o, queiram per::ju
necel' sen .. ados. 

(pausa) 
E,>tá aprovado, A MeSa oficiará 

81'. Ministro EXtnl.Ordmário para . 
sunto,,> Regional.';, transmiLindo .. lhc a 
l:onvo:-ação. 

Há requerimento de adiamento, que 
será lido pelo Sr, 19 Secretário. 

0& S~nhor~s_Q.e!l..a9QI.f~._que p _aQro._ 
V.flJ!!--quelram conservar-se se:n.t.lQos. O SR. PRESIDENTE: 

(PaUsa)' . - (Nogueira' da Gama) _ 'Ie-m a )JIJ.-

Dtá ªPW'3pO. i :av'ra o nobre senador. I 
~~jeto irá à Comissão W Re-· O. SR. JOSE Eltl\HRIO: I 

E' o seguinte o projeto apro-) (Pela ordem - Ntlo /Oi ~evlSto pelo 
vado: orador) - senhor Prel;>ldente, f'i11 

vIrtude de ter sIdo criada hoje' uma 
Comlssão Mista constituida de ele
mentos de v,llol' para opi.rV:u' .sôbl'e 
'essa Mensagem, peÇQ a V. Ex!). I'e' i_ 
rar da pauta meu requf'rimento. De~ 
sisto portanto, do men 'nrudo para 

PROJEIO-DE-DECRETO-LJEGISLA_ 
-Itvo NO 16 pM 1969 . 

(N9 141-A, de 1964, na _origem) 

a fb:rmação desta Comissão. . . 
O SR .!QAQ AGR!~INO: 
Sr. PresMen1e, peço a p.1l>3.V1'à pel'il 

5~i~~ordem. O SR. PRER!DE~"'TE: 

(Nogueira. da Gama) _ Tem a pa-
O Co-ngl"e~so Nadonal decreta: layra o nobre Senador João Agripino 

Art. 'll? E' mantido o a-to do Tribu- O SR~ JOÃO AGnIPl.:'!Oj 

1!: o seg'l;nte o projeto n~ro .. 
vncto: 

PROJETO DE DECRETO 
J..F.GT~LJ':(IY.Ô-·NrrDFr i"'~i 

(NO 143-A. de 1964, na orhem) 

;llnntém decis@...4elYl!Jo/Qr.'rt. uo 
U1J.1!.JJJtLIf.€LCQJ.ttgs .• rJa. U n: (1 o oro 
rf(-q~stro do contrato de ~ ·(lF~:S
~jril~.J1Q_V.a]P!. df:~":,--' . ,', ..•• 
C..r";~O.Q.,9J1Q.(}Q.Q ... Q!LJq.11.'~t'-r:1 '1('$ 
milhões de cruzeiros)" celtiF'(' 10 
eiU:J9. J!LiiIiiiLJ1L!TlliD'P7i'if]i . 
Ur.ião Fed·cral e o· Gm;f'; /tO ;1Q 

F.i(;i"ifõ..7.ã::IfroGi~d.a-~~.il'1iu :1~ _ 
com recursos vroveni.enLe<:Jo: ("o~ 
lOCOrft9 de ULet!Jl§_jlii...i~!..Qy.rQ'~ .. 

o Cou!1,resso Nacional decre1.a: 

nal de Contas da União, denegató{'lo 
de registro do contrato de emprésti
mO, no valor de Cr$ 50,000,000,00 
(cinqüentn milhões de cruzeiros) ,ce· 
lebrado entre a união e o GO~'êl'1lo 

Art. 1° l!: ma.ntido o ato do TI! .. 
bunal .de Contas da União d9ne23t.6~ 

(Pela ordem - Não foi reriSto pel'J rio ao registro de contrato de em~ 
oradOr) - Senhor presidente, figura pré-stimo, no \l'alor de, .............. . 

do Estado do Piau1. 
Art. 29 tste Decreto Legislativo 

entrará em vigor na data de SUa pu~ 
blicação, revogadas as disl!osições em 
contrário. 

O SR. PRESmENTE: 

(Nogueira da GaJnll.): 

na Ordem do Dia, sob o número 10, Cr$ 400.000.otn,Oo (quatrocentcs mi ... 
discussf:> da redação fin~.l de pro'je~ lhões de cruzeiros). eelebr3do em 19 
to do Exe'Cutivo aprovado na sex.~f,- de a.Oril de 1963, entre a União Fe~ 
feira. pa.ssada. deral e o GoV"êrno do Esta.cIo do Rio 

A rigor, senhor Presidente, as re- Grande do Norte, oom recursos pro ... 
dações finais são VQta.das Fo .início ve"L.!entes da colocação de "'Letnls do 
da Ordem do Dia, independentemen- Tesouro". 
te de "quorum". Esta redtação 1111Ul Art. 2° &te Decreto.Legi..<'l3.fivo eu .. 
está na Ordem do DIa sob o número trará em vigor na data de s:tJ puhli-
10, e agora: !lão ~Qi anun-ci~lda po" oa~ão. revogadas as disp..,..,içô{·s em 
V. E."'{~ sua dlscussao e vot3çao. contrár:o. 

Pel'gunto a V, Ex:'" pOl' qUe não se f 

l~i!l~i!~!~~illlv;o:t~a~a~p;rioPoSlçâO referida no nlÍm:>-

1'0 10 da Ordem do. Dia. 

O Em .. PRE$IDENTE _ Es~-anhbu 
nobre Senador João Agrip~no nao 

~ sido anuncifld.o o i~em 111,) lO 
cio DL4, Engana -se SIta 
porque a Red1.ção Fmai 

em :::ausa foi dLscutida. e l'omklel'a.. 
da aprovada logo após €I, eon~lu.)ão 

discurso do nobre Senador Desiré 
GU<lrany. 

Em votação o Requerimento. O SR. JOAO AGRIPINO - .Peço 
desculpas a V. Ex'1-. Então não me 

Os senhores Senadores que o 9.pl'O_ . encontrava no Plenário, 
conservar-Se sentado.5. O -SR. PRESIDEN1.E _ 11e fato, 

V. Ex~ não estava no PlenáriO, 

t'i:~, I O SR. PRESIDENTE: 

Votllcão em turn~. únic\J, g,o. (Noguetra da Gama) O nobl'e 
R..?~qtlerini~i1f!C =-p..~ _~~(j1.... de:. t064 .. : Senador José ErmÍl'io pede a ret·il"fl.,
p~]o _.qual ~..:._ Senador De"1re d'l do . Re.quel'imeuto n!) 362. de 19U<I. 

prove .. 
"'à7f"~~(;;':' Ii,;et.l'M 
p fa.. 

de 
de Constl-

e . e de F~lUInça8. 

Em disCUBSâo Q.. Projeto. (pausa.)' 

Não havendo quem peça a PJ.lttwa. 
dou_a .como encerrad.a. 

li'm vo! ~""~.n o Dl'oiet( 

;o. 

.. 
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Os Senhores Senadores que o apro:' 
VZnl, queiram per:mmecel' stntados_ 
-->:la.usa. } 

~ROJE~O DE DECRET~ 
• "lêI ... '\'IIVO N9 8Z, DE jaRi 

~ento de dívida de exercícios 
~OO . têliG<r Pal~el' 'soõõ"""1'l.ú7 
mero 902, de lS64, cra:-Cônlis."~o 
de Fínauças. pela aprovaç{\<:l 60 
projeto. 

O SR. PllESIDE~;?E: 

1: lido o segUinte 

Re~taWr; Sr. Wal!redo Gurgel. 
A. Cemi.ssão. aprescnt,a a redaçã.o 

·das emendas do Jena.df) ao projeto He 
Lei da Câmara.. n? l~,-de· 1.964 (nú--~~;~ 

J
~~~i~:~ mero 2,I53-E, .Ge 19M, na caso. de 

'0 Congr~Ev N!'cional decr&ta: 

Art. 1° É mar_tido o ato do Tri_ 
bunal d~ COl1t.1."lS da União denerrutó 
ri-O- df" registro c.o- ront.rnio de em-
pt~ésLmo. no- valo~ de.. -
Crs 2rQ- OC{},aOO,Cn /dll;::e~'t~~' 'mi;h~~ 
de (Tuzeir'$)- cele;m.!.do ent·re R U!liiio 
Péd~r8I ~ o Govêrno. d.o Estado de .. 
R.i-O Grande do Norte. 

Art. 2~ este Decreto Le'J:Í.51atiYo 
e~tra~á em- -vigor na data de sua pu 
b,lcs/'ai>, 're\'.cgad-s.s AS çiísp.:)sicões em 
- "l1trár:<o,· ' 

~i~~&:':'ki~i~~'1:j Origem) de iniciat.iva do seruioÍ' Pl'e-'}] sidente 00 ReptibBca, qlle- transforma-
a EsCG!a. Pallli.'1ht de Me<lic"ina. em es-

',,~~;:;~=::~~:~~~~~I tat·-elc'cimento. isoíad'O de emina supe-~ riar, de natureza autãl'quiea e dá ou .. 
Seirtl!nte o projeto apro- toras providência::. ..' 

\'<l.do·: n" . S~úl das Se$Sõe~, em 4 de seterilbro 
PROJETO DE LEI DA CAMARA de 1964-. - sebastiâo Archer, presi
" Na 107, DE lSC-i _ -' dente. - ~Valfred() Gll·rgel. Relator. 

(N~"i· i2!.!O!26i-!A!'~die~~~iii~~~~- Menezes Pimel~tel. Salas das. Sessões. emJO de sef.e.m'" M::N;=~~O~~~i~~~~~~Ui bro de' 1964. - Guido lI1onàinr •. O SR. J'RESnH~NTE: 
(Wyu,etra. da (iama) - pa'SS-a .. ~e a. 

di.scussão da redaç5..o final das emen-
"ã:~}jtt1id;;"";r;d() Sep.n.,o,ó ao Pr~eto de Ld- l1Ú~ 

O Con~esso Nacio1.1.a! decreta: !,L 138 de 1964. (Pausa)._ 

Art. l° Fica. o Peder Execut.vo au_ Não havendo quem pe~a Q- pa.la.v:·a, 
l~~~~~~=1 torizado a cbrir ao Poder Judiciátio declaro encerrada. 6- di-s"C~<;,~.ão. 
~ Justiça. Elettoral - Tri.bunal Re. Oi-:PL1!o-j Em vcta·çã'Ú a j'eda.ção fin.al. 

Ii~I~~~~~~~~~~~~_~;:;i~~:lE;j;:e~~~to~;ral do P!.auí,· - o crooito Os .Sra. SenadQres' que a. aprovam, te,;petoioJ de Cr$ 13.51l0,OO (treze ':llU queir::!m petn1~necer .sentadOS (PnUSO). 
cruzeirts). para pa9'a- . EMENDA Nq 1 Está a.p.l·o.vada, O projeto volta à. 

ao Sr, 'Vicent-e I.saias de.MenO 't:da OPE) Cftmara: -dos D~utado'S. Pata Mo.m· 

~.,.~I~I~~;I~i;='~I~~~~;c;redit~ _de igual ip"lpol"tânc:a, t.r ~""'" d C' O 

a_ dl1il.das de exercícios f,'u- AO art, -5\1: n·s 'OU a ~a; () "n.greSS" f o estudo das em~ndas é dj>llign.:~-dr'" o 
_ . 20 ESta. lei entrará em vLror a) onde se lê: nobre Sena.dõ1" Me:n de S-át relator 
data .de B_U~ publicação, l-evog.'l- ndireitos aUa'ndegál'iOs", da matéria no Senado. 
a.9 d-l.Spos·.'çoes em contrátio. . O· SR. I'RE'ITUr~""F!1:: 

LeIa-se: 
TI'. e 842 '06.1 Projeto de' Lei da Câmara PUb,'l'~ " t Ir dEn _. r' s excluHI .... a (Noguei1'a da aamln - EstA; e''{V" , 'lmpos OS a a ga 10(1-, "" toA. a m'.ll·er' la "onstante da' ordem 

dR!': r"-n'o:<:ô<><: do C,·, . ~ cada no "D.C,N." (te 8 de .go'sto ta d d h 'ane,·ro" ,I-'"cl " - , .~,' _, 1'"'~ ~ m~a() t de 1""4_ XB. e esp3.C o aa.u ; do D;". 
Ju.st:0"I e de Fln<1.lll;'~s. .,." . ...... 

O S P 
b) acrescentem-se, no final dr> arU- mo bf .. orador~s in."critos, 

(Paww) R. RES!DE~TE: go, -as segu!nte.s palavras: 
Senaonr{'_~ (Nogueira da Gama) _ Pas.sa.l5e Antes de en:en'r..r a ~ess-ã.Q, cQ-n'VJUO 

da pJ.1a·lra.. dQn..:a ao último item da Ordem do Dia. "desde que não tenh3.nl simBar na os Srs, Senad>:l'.e.;, 'Da.ra. s. sessão oon,. 
1 indústria na.cional". junta. a realizar-~ h.oi~, àS 21 horas ,_ ermo 

·Em pr0jeto. EMENDA NQ Z e 30 minui.u<:;, u{", pl<;>ni! .... io da Cê.mara. 
dos Den-nta-dOf' e l'yl.l'a. e. p1'6xlm a ses-

Ê o s::gt..i:n.:e Q pl'ojet,o apt'o
vrd.o: 

. , PRo,JF'ID DE DECRETO 
l..EGISLAj'IVO Nó go, DE 1964 

t112111:JrJCUâk!1:;diC •.. _., .. : ... ". 
Crs 1.00(!.OOI!.ODOÜQ (hum bilhão 
t.!-3- cru"'em:~tl.:liclf-lmtaq~a _19. 'tie 
,UI/fio fb..lllJt.: entre a' UWQg....F 
dez:al e Q Gm~ê~do....E~-QJl_e. 
Pf;.Tru'mb .. ça _cQ~çur.,t08... 1]rovc. 
1l!.en1eS da cnl ..... ca~ão d.e-i~LetFas 
do TeSf"1!rfJ", -_ .. 

O Congresso Nacional -d .. ~ct'eta: 
~r~. 1Q É mant.ido o aba do Tt1_ 

)Ur;.àl de Contas da União denega_ 
~no ao registro <lo contrato de em
i):és.timo, no v\Ílo- de 
ars 1,'000,000,00 (hum' 'búiião 'd~ . ~~;l~ 
;r,eiros). celebrado em 19 de junho de 
1963", entl'e n UniBO Federal e o 00. 
v~Tno do Est'ldo ele Pernambuco. cl'lm 
recursos prDveniez!t€'s o:la· éolocacão ae 
.. tetras do Tesoul'O'·. -

Art. 2~ .&-te Decreto. T..egislaHt7o 
!'~t'r'9r_á em Vigor na data de Stl3- pu_ 
~rl-cac~<?, \-eVQ~t\d2.s as dispo;O;:ções e!U 
e·ont.rar1o, 

(da- CPE) sfio ordin::í:ri" designo a seguinte. 
Ao 2-1'::. 6(1,. ORDEl~ DO DIA 
suprima·se. "',-,.,-=...""",,,,,="".". , Ses:-ão da 11 ·ae- séZciii&o Ué tS&t 

~'DA Nq 3 
(Sexb~feir2l) 

(dn ~E) 1 
Ao lU't, '1" 

. Dê-se a s~ui:nte redação ao l:1l'tígo: I ttl~:~~;~'~~ e1n turno único, do Re~ 
'" .Art, 7'1", O' Quadro- do pe.~oal dd- I ( n{~ 2e3, d'e lre4. em que 

Escota. Paul:i,sta de M-edicina {r o pre- sw:td-o::." D3jJ,:el Krieger (Lider 
visto no Decreto nq 5-2..367, de 19 de . Denl'.DCl'útiza Naclo::J.a}) 00-
agÔ8to .de 1963, e será fixl?ão por D;- urgêncit.. nos t.êrma.s. do artt1'o 
ereto do PQtier: EXecutivo. dentro aO n? 5...C; do R~'ento In~ernD, 
prailo da- gC' (IHlt"enta) diM" o- l?"roi~to ~e Lei -(b. Câ.mn.re 

156.. de 1934, que- erro (); impô..qtx) 
gS!ENDA N" 4 'úniC<:l Eôbl'Ç Os mineraiS:. do PJ:L.1. diS'" 

.põe sôore o prcliuto dn. sua a';"(,:-adB-
{da CPE) Çao, inst.itui o "Fundo Ns<c'onul de 

"~nner'3.çãó" e pá outT!'lS oroVidên-

Em diScussão. 

Se nenhum Óf)S t:lermotes ~€n-aãJ._ 
res pedir a d~-la~~;' C<m:lO 

Ao art. HJ. chs. 
Dê-se a seguinte redação ao ..artigO: 

2 
"Art: 10. sãO revogados os a.rtig~s 

R~:!!!;~!!!~!!~Ut.-ª!ªª...!1a~~i4I11 e 12 da Lei n Q 3.&35, de la de de' 
zembl'o d-e IsSO". 

votação, em primei"rb tui'llO, UU 
I Projeto d1!~ Emenda à constltruçãO: 
n9 8, de 1953, or:gináriQ da Câmara 
dos ~Il.utados m' 2_A-63 na Casa de 

. origem) , que dá. nova reda-ção ao pra
l'ágmfo "1 9 da art. 28 da ConstituiçãO 
Federal (autonomia dos MuniClpi(l<;), 
tendo parecer fa~orãvel, sob _núme
ro 7-D1, de 19ü3, dd. ComissA.ú E.special. 

!~~~I~!!~!;i!~~l E1'4ENDA NQ 5 
(dó plenáriQ) 

Substit.ua-sc ó art. 4Q pelo ~uinte: 
11 Art. 49 O p~trimônio da Escola pau
lista -de Med.i.citta. set'lo fot'Inado: 

a matéria 
Dia, 

Acaba de c-~egar à Mesa a. reda~ 
ção final d.'l primeirl3 matp.l'ia da 
pauta. de hoje. Que vaj ser lida twlo 

51'. 10 Secl'e":'ário.· 

a) pelOs. bens móveis e in;óvei? que I 3 
foram incorporados ao patn~õr;lO d,a Di.scu~'sáo. em Urna uni CO, da l'eda~ 
UnHi(l em cumprimento à LeI nUmi!r.o ção f'nal oferecida '-peJa -Comissão dI! 
2.712, de 21-1-56, b~ comO. p01' aque- Rf'.d.açã.o, em' seu Pare-c~r n'! 9-44, d-a 
les .adquiridos p2sterlorme-nte: 1. S54, ,do Projeto de Decreto Legisla~ , 

b) nelos bens- móveL'! e imó ..... eis a.d- jtiYO U9 23, de 19(;4. originário do Cã· 
quirid·os pela universidade Federal de rc::tl'lil dos Deli'uLud~s (n(l 34-A. de 
São Paulo, criado. pela Lei. n~ 3:%35, 196..~, na. C\~~ de O;lgem) que apro~a 
de 13-12'&) que tenham sido de."hn.a- o ato do Tl'1bun~l de Contas da unla.o 
dos à refel'ida E..c:cola, . Ictne d~negou regi..:;ü'o ao cO-nkato dI! 

pa.rágl'afo único. Ficam tl'au<:feri- constit.uiçãn de aforamento de tcrrC_ 
dOS p::u.'\\ f\ -&.cola PauU~t'J. dlC'. Medi, no de m'1_rinlv.' <'HU~1dCl à R\I.,- Domiu-
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i g05 Momlim. na Dha do Governador, 
~ iDu. Cidade do Rio de Janeiro. 

4 
Di,>cuEsão, em turno único, de re· 

6ação final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer nO 952, 
de J~64) do Projeto de Decreto Lo
gjsls.'tivo u9 28, de 1964. originário da. 
Câmara Qns Deputados (nl? 107~-63 
na Casa de origem), .que mantém. o 
ato do 'l'l'ibunal de Contas da união 
denegatório de n~g-istro ao contrato 
eelebrn.do entre (I Ministério da. Ag-ri· 
cultura e Pedro },1achado de 'Morajs 
e sua. mulher .. 

5 
DiEcussão, em tw'uo único. da re

dação final (of€'~'ecida pela Comisão 
de Recklção em seu Parecer n9 955, 
de 1954) do Projeto de Decreto Le
B"iSla.tivo nQ 50, de 1.9-84, originário da' 
Câmara dos De-putad-os (nO 99-A-63 na 
Casa dQ origem), que mantém o ato 
do Tribunal de contas da união de .. 
nega.tÓrio de registro ao contrato ce
lebrado entre a União Federal e Geor
ges Frederic Rornier, para. exercer a 
f~mção de Geólogo, na Divisão de Fo_ 
illE'nto de produção Min.er!8.1 do Minis
tfriQ da P .. 3ricl.lltUl'a. 

6 

Dl.::.:..:,":-J.o, tm turno único, da. re
c:le-tr.o !uJ~l (oferec1da, pela COmissão 
de Redaç.:a .em .seu ~arecer n" 943, de 
U'S"i) C!O projeto de Decreto Leg1.sla
tivo n 9 70, de 1S84, originá.rio da Câ. 
mara do~ DeputadOlS (nQ 101-A-6..3 na 
Casa de origem), que mantém o ato 
do Tribuna'} de Contas da União de· 
n€-g-atól'io do registro ao contrato ce_ 
lebrado t;'lltre' e. Divis.ão de Obras do 
Depurtoamenro de AdminilStração <10 
Minist~rio da AgrIcultura e a firma. 
"ASCA" Aparelhos Cientificos Socie
dade AnÕnill1.a.". 

7 

Di.St:'ussáo, em turno único, da reda.." 
ção finQJ, of€i'eeeida pe)a Comisão de 
Reda,çáQ etll teu Parecer n9 945 de 
1!?64, do Projeto de Decre.t;o Legi;laU. 
v-o ;n0 83A4:, originário da. Câmara dos 
Df'-;mta:do.s (nQ 125 .. A-64 na. Casa de 
origem), qUI) mantém decisão do Tri· 
bunal de Contas da União denegató
:t1.a e xegistro de contrato celebra<lo 
entre o. Dnob1l1âria. Cinelândia Ltda. 
e a. SuperintendênciSl das Emprê.sas 
Incorporadas ao Patrimôni-o Néldonal,. 
de promessa de venda de áreas de 
terreno local12ladas nro pazenda Ser .. 
tão, Município de Va&ouras, Estado 
dQ Rio de Janeiro. 

8 

D1Scu.ssão, em tu'rno único, de re· 
dação final, ofereeeida pela Comissão 
de Red!l.ção, em seu parecer n'" 946, 
4e.19:S4, do Projeto de Decreto Legis.,. 
~MiiyO n Q 86, de 19M, originário da 
Câmara dos Deputados (n9 173-A·63. 
na Oa.sa de origem) que mantém o 
ato do Tribupal de Contas da Uni.ão 
que denegou registro ao contrato ce_ 
lebrado entre a Sup€orintendência <10 
Plano de Valoriznção Econômica da. 
Fronteira do Sudoeste do Pats e a 
Equitativa. dos Estad::ls Unie<>.!) do Bra .. 
sil, para locação de imóvel em Pôrto 
A:gre, Estado do Rio Grande do Sul. 

9 
Discussão. em turno único, da TOOJ._ 

ção final, oferecida.. pela. Comi&São de 
Redação, em seu Parecer nO 942, de 
1964, da emenda do Senado ao Pro· 
jete de Lei d.a Cârr..a.ra nQ 105, de 19{)3 
(n'" 3.617-B_61 ne, Casa. de origem) 
que determina a al'borização das mar"· 
gens das rodovisa do Nord€'Ste com 
árvores forrageiras. bem como Q cons_ 
trução de aterroo-barragem para re
pre~amento 4e águas. 

Está. encerrada a sessão. 
Levanta-~e a sessão às 17 hOras 

e 55 -m"1lutOs. 
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CUl'SO, p.::ra que as Elutori(adfS t'Dl1lll ~IS.9~TRSO PROFERIDO PElg S,E
petentes concluam o quanto antes NHOR SENADOR JOSAPHAT 
aquêle- a:erc:;>orto e outros mais no· MARINHO NA SESSAO ORDINÀ-
u!u:>rlOr dO AIY'é.wna:s RIA DE 4 DE SETEMBRO, QUE 

O SR. VIVALDO LIMA __ Acaba E'E REPRODUZ POR TER SAmO 
de ouvir O Senado o detwimento in~ COM INCORREÇ8.b:s. 
teressa.nt~, do meu nobre companhei- O S~. JOSAPHAT 1\l.-\.RINlIO: 
l'O de Bancada. S. Exa.., pl'ofUndc- ' 
conheDed.ol' da regiuo, . poderia ·dar (Sem revisão do orador) _ Se_ 
êsse test:?!llunho, com tooa. a frall~ nhor Presidente. já tive oportu~ 
queza e preci.~ão. de .de tratar, desta trj,J:luna, PO! ma,s 

".firmou que se trat.a de !"ealiz9.ção de lllna. vez, de projeto em cu~º ~no 
de incalculável valor para. a rélgião. Senado fi, propósltQ do SerVlf;~ de 
Não obstante tratar-se apenas da Repressão aO contrabando. N'ão faz 
construçãO de um c.amPo ci.e p~ousv, é I muÍf.CI, a aprecJ.açaÚ dU ffiatêria foi
rea!me.n.te enorme .3. r~per-cu.ssao des- COllveItkl.a em diligência, p.1ra ser 

~f~~=-=gi sa iniciativa, .Que ll"a mtegrar. o mu- ouvido o Ministério da Justiça do 
fE .p;ieip:o de ,Boca. do Acre n::. comu·· . atual .Govérno. Até o momento, o 

Dlda.ct~ . ndc anal. O qu~ na?, ~o?e I as.snnt.o não retornou -ao exame do 
p:rmltl!_se é que contmue 150."3.0(;.0 S d 

o'!,'~~-;:':'~:~ i do resto do mundn, em boJ. p~ :Le do I ena o. t~· 01-, oi- t 
- ano sofrendo as' a'7"rurB.s. 1, f'5ta"'I!:l,- Algl,U1a..<; circuns auclas, enw'e<an o, 

~~~~i~~~~I~;~~~~a~~'~:as;;;p~rivações ~ as dúença.s,'"' por j.ac:mselham, ou l'cc~::nç~úal?, que eS"-de provi<lências corretivas e I teJamos atentos à tramItaçao da ma-
em bem de seus in, trín~ I t·éria, inclusive para resguardar a po .. 

e razoáveis interê&St's. siçã.o do Senado. A Câmara dos 
membros. o Agradecido a V. Exa. por esta co~ Dep,:,tadas instituiu Com~são de .In-
Aguiar Corrêa, de~ue não' la.bcraeão vr1io.:a ao discurso com quer,to par3: apurar a.s lrregulanda_ 
mais se- prote1le a e.onclusão"aa piS':d qUe eStou 8c,alllinhando ú apélo da des' ~ respeIto do oon~rabando e do 
de pouso de aviões daquele longiIL . .<\Slembléia Legjslativa do r:0550.E;s- func~onamento do SélrvlçO encarrega .. 
quo e esquecido pedaço de'" terra da tado. (Lê) do de combatê-lo. Terminadas as in
própria n~cion.atidade. . Nada. mais se pede ou se eXj.g·c, alêni vestigações, a oomiisão de Inquérito 

A la..bo!'losa e resignadA· g.enta que do chão tratado, saibrado ou _ aí, oondenou o funcionamento do serviço 
habita e desenvolve, com todos os então .. oonl generosidade tamanha! - Federal de prevenção e Repressão de 
sacrifícios, 9 rincão enteado, sente-se a fã!t e '1m ~'bre ba a q S lea, . ~ .,..iJ rr co, j' ue, Infrações contra a Fazenda Na.cional. 
inoolllPreendidn. em seus estõioos t';;'" mesmo pr~tenc~osamente,. ~e in,:tu- Ao mesmo tempo, a reSOlução apro
forços e náo corl'espondida nem n'les- la.sse estaçao de passa·gelros. Caso d t C d L . . 
mo nos modestos arnseios de progre6- êste complemento não SE'h po~sível, va.. a por a~uela ou :ra ~_Rsa o egls
so mínimo. face cio aI.armente de/ieU, então, latlvo e"cla.ece que s.e.ao reunidos, 

Na espéeie. objeto do veemen",e a~ ... qUe sej.a liberada. a verba para a par~ estudo .em con~unto, ~os os 
10 d-esneeessál'io por tão se as oonclu.!ão da pista, n fim de que não proJetos pertmentes à matérIa. 
ooisas neste pais se e~,!~;~~~~~~~! se 'pe~a o gue já e..tá feito. nem se 
normalmente, abalam-se ·OS população· de utilldade tão vital. 
do Legisla.Livo Estadual e Repú-
blica, visa.ndo a que não mai.s pro- '!>e"se !ala dêsse modo, em libern
crastinem as prOvidências necessa- çio de verbas, é palpável·o radocL 
rias à breve ultimação de 11m $imples mo de que, naturalmente, apenas um 
campo de pomo, que bem merecia., eude!'êço se entremostra, ao qual, 
ao cabo, ser denominado Santa En- .seguramenre, deve rumar o apêlo em 

á . eal.L38., que fo.i encaminhado pelo no-
gr Cla. b.re Dê"puta~ Rui Araujo, Presi-efellte 

O Sr. Edmundo Levy - ?el'mite da AssembléIa Legislati,'t!. do Estado: 
V. Exa. um aparte? o Ministério da Fazenda. 

O SR. vrv ALDO LIMA - Po:s Na verdade, :S.r. Presiden.te . .se o 
não. Comandante da Zona Aérea não de~ 

O Sr. Edmut1<lo Levy - V. Exa. t.ermina, o prosseguime::lto da obra, 
falt1., em seu discui"60, num simples e porque não receb('u o .f!e.:-e.'3.sárkJ 
campo de pouso, mas, em \'erdMP recurSo d.o MInistério da. Aeroáuuti
um campo de p01.l.S() em Bôca. do ca e êste, pOr Sua vez, alegará que 
Acre é de uma vantagem incalculá· o ilustre titular da Fazenda pouco 
vel. Bõca. do Acre, situada. no RiO lhe forneceu" ~entro da dot.ação glo
purus, é pO~ de convergência e, aO be.l ou especIfIca, para dinamizar o 
mesmo tempo, de divergêncla de VQ.. prOgrama. ~e sua Pasta capaz dz do. 
rias linhas de pequenas emba.rcações tar o Bras.lI ~e aeroportoS' e campoo 
que demandam o Alto purus e Q re· de POuso md1Spensâveis às suas co
giã-o do préoprio Rio Acre. No inverno, m.toW. licaçães e ao seu desel,volvimen~ 
as embarcaçóe'lo de grande calado têm 
acesso fácil; no entanto, no verão, 
aquela região firo. pràti~amente iso
lada, sem que seus he.blta.n~S tenham 
possibilidade 4e intercâ.mblo com as 
capitais do Pará e do Amazonas, pre
judiean40,' !>obremaneira, o oom~rcio 
e O próprio desenvolvirr..ento daquele 
rinca..-I) Vê Vossa. ExcelêncIa. que um 
campo de pOtLSO em BOca do Acre 

'não vai servir, apenas. aOS "habitan
tes do município de BOca do Acre, 
mas Q tôda a. região do Alto purns 
e ao próprio Acre. BOca do Acre é 
ponto de oonv€'rg~ncia q.e tôdas as 
atividades' da. rez~áo, POiS no verão 
Q6 outras loca.lidades nâo t-êm oon
dicões de acesso. A própria .. cidade 
de> Rio Branco. capitdl 10 Estado do 
Acre, fica completamente lMlada. du_ 
rante o verão, sendo oomente acessível 
llor pequenas embaroar;ões, de mlnimp 
cala(l.o. O trâfego é dificU. A~ pessoas 
que têm nece.:'sidade urgente de.se des
locar de BOca. do Acre par'\ Manaus 
ou Belém ficam na depeI)d~nch dar; 
pequenas embarcações, que levam 
quase tlinta dit.ls nesse pf'~curso; e 
um simples campo de avínçao, COIl".tO 
Vossa. Excelência. res~ltou terá re
percussão muito grand~, Vossa Ex
celêncIa, reclamando qUE'! Be complete 
o quanto antes a obra, pr.esto. graude 
serviço àquela região. Peço a. V. Jl;:xa. 
Que incorpore meu apélo ao .seu. dis-

Assim; Sr. Pre,sid.ente, ao emine-nw 
Presidente' Castello Bra."1CQ dirijo res
peito.'ita solici~ção no sentido de que, 
como nordestmo de coração sensível 
e patriota, sem jaça, ccnheça dos 
reclamos aflitivos de Boca do ACl·e, 
Com a sua ~gu~a percepção dos pPo~ 
blemas naclOnaLS, fazendo- ~entir ao 
n~t.re Ministro- da Fazenda que o 
MInIstério da. Aeronáutica. tEm uma 
grande obra. a realizar em nesso 
ime.nso território, não dfvendo, por. 
tanto, ver prOfundamente cortrd.:ls 
as dotações ~mo as que se desti
nam, em partlcular, Q() atendimento 
dos. núcl.e~ papulaçionais dispersos 
na Imenslda<! e nos lnospitali<iaode do 
vale amazÔnICo. 

De fato, S.r. Presidente . Bôea 40 
Acre é wn município perd:~o na Ç"Ll.3-
tidão das selvas opulentas. ponto 
abandonado, contudo, n:t,s distantes 
fronteiras do extremo norte Que, J?or 
1sso mesmo, jamaiS conheceu feltci
dade, .outra coisa não conhecen.do 
que o de.salento, a. pObreza e o paóp~ 
elmento, embora, a lanços raros ~la 
envolvido de ines'~radas espeta'nçàs, 
como a que. deposItava" na. justa as
piração de um mero campo de' pou ... 
so. 

Era o (pIe tinha n dizer. <Muito 
bem} Multo bem! Palmas.' 

Quer dizer. sr. Presidente, que, se 
a Câma~-n dos Deputados c01iglr o 
material em curso aU, configurar um 
nôvo projeto e lhe der rápido enca
minho.mento, o senado terá perdido 
oportunidaóe de decidir o assunto, 
fica.ndo sujeito(} à. crítica, a. apreeia~ 
ção pouco lisongeira. Tanto menos 
admiGÍvel é o retardamento quanto 
.o GOvêrno, proveniepte da rebelião 
de março··abril, vem implaDtando 
um). reforma tributária modelada, em 
~rande parte, em nõvos gravames OU 
em t\1llnento dos ônus existentes. 

Não é razOável, par isso mesmo, 
que a proposição relativa ao combate 
ao contrabando não tenha ande.mento 
regular. 

Se o Govêrno precisa de novos re .. 
cursos, a ponto de agrava'l" os encnr .. 
goo, fiscais, por Que não se deliberar, 
com llresteza, sô"Jre o combate ao 
contrnbando? P()r que não fazê-lo, 
sobretudo quando todOs 00 1iltimos 
Governos têm assinalado Que Pon
derável parcela de renda se evade dos 
cofre!': do Tes..ouro, em grande parte, 
por efeito do contrabando? 
Fa~ DOnCO tempo, a-liás, que oDiá. 

rio de NofJcias do Rio de Janeiro pu .. 
bUcou pcrmenoL:l~ado estudo .sob o 
título ·'A História Secreta do Con .. 
h'aballdo". Nesse trabalh.o há tre
cho que v31e se!' repetido. para que 
fiqúe 1)em sãl!enfuda a. impo .... tância. 
do a&.~unto. . 

Diz o trabalho: 

"Por via marftima. fluvial, te-r .. 
. restre, aér.ea ·.oU por todos OS 
meios COmbInados, a indústria d.o 
ccotrohan<lo eorresponde a qu.ru;e 
meio . trilhão de cruzeiros de ten .. 
da. evadida do Tesouro Nacioual. 
QnadriIha~ b~m orgllnizadas, dIs .. 
pondo de lnnchas veloze<t· &rmn. .. 
mentt1 model11o e dinheiro em 
abundiincIa reduzem, prà.tlcamen
t~. ~ imn"ttnc!a.. tod., o <;i.~tpma 
obsolptn de fiSl)aIização aduane! .. 
ra da f-az~nda nacional". 

:tste estudo.' entre multas. pooe-rlfto 
~ invocado para ~inalar~se a gra .. 
,idade do probJen;". Não 6 Inopor. 

_ ....,. f~·_·o1" 
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tuno. a.ncItl. salien.tar que, quando o 
Sena~"O ·tralou dêste' e.,;.,unto ng úl
tilna :se:.....sâo legLSlativa, o COllgre~sO 
Nacional estava sob visível pre.<;.:;;ão 
d-e ~rup"Js llltere.:-;;adoo 'que' distri .. 
iJUHI.'m u.al'w..me!lte, tu.,·to 'matE",:::.! de 
Com bu la 'ao serviço F Neral de Re
pre.";~o 'às Jlifl·tlÇÕeS Contra a Fa
zenda Nacional, Todos os SenRdore5 
1".eceb,~m, dü\l"lamente, v-olumc;;o ex

bando, ni:i.o ~e i~titua, de 'medo ade
.rDenos. pla~;.síieis do conh':Jlmenio co 
Min:stro M~lr,m' ca.n1pl.!3. NInguém 
lhe !atá essa Jnjustiça., 

:Certo é, entretanto, que se está re
tardando a infOl=.ma:çáo e enl conse
qüência·, demorando a 'retomada de 
tramitaç~;o do projeto nésta Casa, 
Enquanto' isso (JS contrallandistas 
continuam. a exe.rcer k>"'UilS' arJvid:1des 
contra a Fazenoo· NaCioal., f!i, para pediente ... _ 

o Sr-. Si!1,i~stre FÚicles 
V. E~" UI11 l"'l?arte,? 

_ Pel'mite suprir as deflclêncl.'Ls de recursos do 
T~souro.. o povo sofr·e nOJos' encâr~ 
gos-, Cúln. o aumrnto de tr:butoS. 

o E:,a, JOSAPHAT :rvIARINHO -
Pms l~ão.· ' 

o Sr. SilVB!;;tre péricles - Canfil'· 
mo as ·pa;avra.,s de V .. Ex'I, Eu u ~'e
ctbia. _ d'ànamente. São os contra
bandistas bl'iü>lleil'as ag.ndo no meio 
da adln:ini~tTa<,·ão. do legislativo e ât:é 
da magi.stnitllra. Há contrabandistas 
em tÔü.n..: a.s c!~s . .'>es brasileiras - pt']'..l
cip~1ment.e nas alt3.s. Hüuve ~té in
cideil:i e no Senado entre o presidente 
da Casa e .ó· entito Chefe de 'Poiíe.a, 
.pOI' 'cnusa de- contrabandistas.·', -

O (1Q\I1§rno deve preocupar-se me
nas . com () c{mtrabando de idéias e' 
mais I'O!T.. o contr<~hando tl~ lJens, de 
que re~11Ir.l" terrÍ'lel ,j.!ngi'la f-Os cOf";"5 
da ~~a!.'ã(). _ 

O Sr: HerIbaldo Vieira - M tI i t o 
bem! 

O SR. ,JOSAPHAT MARINHO -
~enh1ltrl.l opOi"tU!lid::l.de será por ",'!~ 
nal. r .. !aj~: pI"Ópl"ld. para um combate 
e~érgi.cQ .:lu que f:s~a em que um Go
~~rnt? . el"il la:'g;1 PB.1'tF Cf).:l1 podê. t~ 
QlscrH~\Gn{,:1l''<;~ prl)~e~le s~n. as peia.s 
e R.<; jmi18.~·ôes que lliJ~·!n'l:lY.('ii.te, ~é

,O' SR. JOSAPHAT MARINHO _ dU2em a. cç-mpe-U!n;::~a 't1<.::, PO(iê-l·P.S de-
VolUmow e:'{pe lJente cra p:cebido por !l1Qçra!: .:;os 
todos os', senado'."e~ e!"n c::-,.rtas. me- O qUe desejo pqrtanto; Soom estf.'s 
lnOUllS l"2COrll'::S, d )'o,rn'\l t'ld '1 palavc \,':i, qne ;,Jnja l~ao· '/ale,l1i CC">!,11 

" e.','" o (.,H - um ctlldo completo dú' a s S"U n t . 
tendo matéria m·lnHes~{.;"Wente Pl"epa-ll"e!tp.l'~'l' ",,'\' E',':g. SI' Pl'es'I'ctenteO 
toada ,po' ,,," ....., . '~ r d ~ - ..">. , '. ' O 
~ . '-. ~ u~ •. '"".ll.~PO .l.,t\-l f,,;:},1 o, ,,81 11 ,'. rlpêl~ !lO sentido. :de que :.;olicite do 
~~llfoltmda~e dIJ" aJ.~U1~(,"l,tos .expen-. !.11~1Iztel"lO da Jl1stlça, a Tem2.'isa das 
wdos contr,l. o P!'ojeto, que e o de mfonl1at;ÔeS l'onsidel'ád,lS neces,'>áriRs 
n? 2.5, de' )903, , ao ext1nw eompleto e perfeito do as-

Se!. que Ee: 31'gúem irregularidades ~unto. DÊ:!e t.e~n 'co!l~1c~i;:nento c Mi
~ontla o i?e!"v:eo Pederal de Repl'/"·::s:io nistro. Milton Campos. Que prR 'Pre4 

L? l11fl'açoes _Contra a Fazenda Na- s,id,ente da Gomis.são de Constibição 
?lOnal: Não defendi omem. nem de~ ,e Justiça,' quando na. Sf;<:;"5~O .legisla- ' 
'endo hoje a,s irreg'u'aridadrs Dl'a~j- tba finda. por :1tjuéle Ól'g5.o íecn:c{l 
!~das dor ê3:;e Serv!~o, Entendo. ro- t.ral1lito~r o proje:·o. ' 
:em, que ao Congi·es.50 NaG,(),"l[l) cum- . . 
)re levar fi tê'rmo a élá\)orp. ""o dI" Do a~':;\lnto 11a ci8 ter c-onheç~men-
>entente de' dec;~~ fin 1 .Çel a eI, ~o () GO"el"'10 re.s "ta'.1t~ do Mr;VlllHm-

Se . ",ao a. to armado, tanto tna!s ql~O"l1tO tem 
o Servlço Federal de Repl'e3SãO ~munciad' l'eíte"'dal11ente, sell P"O '0 Contl'~' nd - t f' . - ...«, _. , -. : \ "·0-a., o nao enl.~01~ '..guraçaú pósito de (;om1Jq~eJ" a COl'mpC:10 e cs 

ega, Se nao te mcons'i"t\.uçao ade- COl"'upt-Ol'e . . 

Manoel :gibei':o dé M6r1115, Auxt .• ' 
liar de po'rtada" PL-8, a partir de 
8 de setembro de 1964 (DP-I065-64) j 

lo.turiJo Marronuim de souza, Rella.· 
tor, PL~3, a part.ir de 1j de setemb~'o 
de 1964 (DP _1074-64) ; 

Coneedeu férias l'elatiyas 
aQ.S -,<;egumtes funcionários:, 

J,termes Pess:inna. Cromes, AuxiDal' 
de Portaria, PL-8, a pai'ti!' de ·.S1 de 
agôsto de 1964: ' . -

Antenol' Fel":Í'eira Gomes, GU::l.J.'da 
de _ PL-9, a paJ:ür de V' 
de 1964 tPP-J034_64); 

Duarte, oneraI Legjsla.~ivo, 
a. partir de 1.° de set!:mbro de 
(DP-I03L64) : ' 

8obljnho, servente 
, de 

agõSto de 
Antunes - dÓS 

rista, FT-'(, a partir de 
de 1964.- ~DP .1079-64) ;. 

Concedt;:u i'i.flláriq-tamUia aos -teguin-
t?;s IullClôrtabóS: ,- r 

Mal'ia: de ohveIra Som~a' Alen.car't 
TClef>onista, F'T :-6, em relação a seus 
filhos Raimundo e Maria. de Fát~' 
a· pa!'tir de jRm~lro de 1964 .. '(DP _620: 

Helena Bueno üfl- de 1964J; I 

ãe 14 LourilÍ:1.1do Alves Pedrosa, servente a 
(D'P,,1060_6,!) da. Administração, FT'8, e01 rela.ção àí 

Mantovani, _J\uxiIiar sua espôsa -e â seus iilhOS L-ourin. 
10, a partir de VI de l'oosv.elt. Lourinb-ergue, LouÍ'invargas 

.19-!i4 (~P_HJ72-64"). ~~U!"inj,ol'g~ e Maria de Fátima a. par;'. 
• ~l!!;9.!!~t!:!!!,1~li.E[!!!ll.~; !I>il' dE' Janeiro de 1064 (DP , 511,64) . 
~ Gilberto Botelho, Linotipista., FT-2, 

TaquigTafo rle De
a partir de 3 de a.gósto 

(DP,891-64); , 

Li~ete 'de AlnHdda Castro, Taql1L 
gl~afo de Debates, PL-4. a 'p1tl'tir àe 
1.. de 0l!tubl'o de 1964 (DP_896-64J; 

Myrthes . Nogueira, Tllquígmfa de 
Deba.t~, PL-4. a partir -de U de se
tembro de 1964 (DP-989 64), , 

A.dolfo Perez, Taqüí.gl~'lfO 'Re"lsl)l', 
PL-:-2, a partir áe 1.<:> de seteU1bl'O, de 
1964. CDP-990_64): . . 
.. P~ulo. Co?ta de Olive:l'.a F:iihO, Au
}"l!~,r de LImpeza. PL-ll, a partir de 
8 oe sel~~bro oe 1964 (DP _1027-64) : 

8ebaSHao . Noguerol,. TaquígrafO de 
Deba.tes, PL-4., a partir de '1"9 de no
vembro, de 19-64. (DP-.1054_64). 

Diretoria do PE.S.Soâl enl 10 de .~e-
1964. - Rubens Pinto Duar 

em relação a sua espôsa e a seus fi .. 
lhos Neide, Sergio, Raul' Cid e Letícià;! 
a. pRl-til' de junho de' 1964 (DP .643 
de 1964); , ., ' 

Automagno da Silva, Eletriclsta/. 
substituto, FT'3, em l"clacão a sua es ... 
pqsa a pfll'tÜ', .dê janeiro 'ae '196ol 
(DP.781-64J;. . • 

Manoel BernardinO ·dos santos Ser_ 
v€nte da AdministrAçã-O FI"8 em' rela... 
ção â sua e:;pôsa e a seUS filhos "San;.. 
cloval qera.Idjn~, Antonieta,' Djalnll\' 
Bernardmo Mar1a de Fátima e Julie4!. 
t.a) á pal't1r de jáneiro de 1964 (DP, 783 
de 1964)' . 

Arml}ndo Os.car Heckbal't, Ajt.:'aahte 
d.e Pmtari.a, ,FT:7, em relação a 'sua. 
fJlhl! Ivani. a partir de janeh'o de 1964 
lDP.953-64) : 

Pedfo Alcantara Rangel) Emenaador: 
F7'-2, etn relação a sua filha Mariál, 
do Socorro. a pal'tir de janeiro de 1964-
(DP. 998-64);, . ,. 

Armando Bispo dos santo::;, Ajuoan-.... 
t.e ,~.a Po,rtaria, FT-7, em relação a Suai 

de esposa e a seus' filhos Maria Sheil:ll 
se-~ ?hír~ey Márúi e Solange, a partir d~ 

JaneIro de 1964 jDP. 999'64)~. 
Concedeu e RcOrdo com o 'es eC"'" 

t.í M'.!~~r~~ 
tamento saud\LjL.Humbet:to sadio 

~ua~a" C.Ul~1I?l"e d'-ll'~lhe q, corpürifi- TaL - en1::ehmto, nã,) ;:e' fará ,com 
:açao pl 11'. na parn ,que ~XeCla€ ..;ua .... f::ficáda se r.ão fyem nd0tad:'..s, ('(Im 
.areta em defe-.;a d8 Fazenr'a l'1i;..('ÍOM ·re.p:::iez; as medic;as' de caráter le~ 
,12.1. ~e, por o.ut.ro l~do, ê~.-,(' Sf~'vi,,:o bjs!.;;.tivef e exec~t.y,') qt:e a~'n1em o 
IRO fIca perfelta~""lf-{Ite ajusti'.do fum p'Jller público na (\u~.o:idade G do I'U"'"'" 
ljIo Ministério d-a Fr.mnda, que se pre.::;tígio· indispensávets a 1'eprimir, 
~rie o órgão p~·ór.'l':o naquela SeCl'e- -=nergicamente; () cont2'nl)~nrlo e os 

Ascen· Enca .ema 01'. FT·3 no período de 31 
seLem-' de julho a 7 de .agôsto de 15'54 (DP.976 

de 1964) . . ' 
Ajudante Diretoria dO de 

bro de. 1964. 
Dhetor. ~aria de Estad'). O qlll;' não é c<..r- conll""abandistas.-

leto para os \Jod,'§res const1t.llc:onn.is O . Seado está c~:'ro de que, ,~e t.ais 
lo Brasil "é que, s:J.l)e11do-se da- f'xis- med;da,s se- conjugal'~n1. Q. Nação lu-I---~----,.----,-----:------______ ~ __ =::::::~-.J, 

_ léncía de, uma indústi'ia do cont.ra~ Cl'ara, .alT€'cadando o qne . .até aqUi lhe ATA DA' S 'CO~'IIC1~ -PC1 
, )ando não se insututi. de ,morto ade- t~m. ~:.Ià{) fUl't.:'1:,!o, e, de outro lado,it OOºrú., 

rJulldo, o 6rgií.) p.'ópj·JI) .[l. coihbafer ,<1. ,nnno '::I,ortunlja0o:: a que pelO co:n
... infradlo.' Sei. e devo dec1an'.i .. l0 b.lte 8.? c:)l1tra,!)~'t~CP, e p01'lSSO mps4 
por dever de . st' 9. f' mo, pc ü ,nnnen",j de s:tHIS rendas· o 
Informa _ JU,.IÇ . que, n ,nhllma E'::l:ldl) pL.~_sa ~rot,!,,'E'r m~lhor. no gra.-, 

presente ata qUe depois de lida e à.pro". 
vada será assinada. pelo senhor. pre· 
sid€'nte. 

ç~.() ,e:ta~a. dem01an~o por v:nne f.'cal a eCi)~c.n1is. dos mais no· 
1l:'1l"te do' Mll1lsterlo dn. J!1st.:çr.,· enl h!'e~~. (lt~uiio bC'7; m'l,~' Ilt1m PàI-
\'ll'tude de desídi~ ou por motivos 11l1~). ., 

0-;;----------
S.ECRETARIA DO SENADO FEDERAL 

_~~~b,;.ri~A,dalberto Se.fl·na el1l; f9Cerc1C1Q. 

- õe Paulo Rube-n.9 
Auxiliar Legil:;:. 

em que- solicita' seja
C~~,~~,~~a sua licenca pa.ra trat.ar de 
ii particulares, a partir de lO 

ag~sto de 1964. 

As ,16 horas do dia 9"' de setembro 
de 1964, na Sala das Comissões sob a 
presidência do Senhor 'Senador 'Nell5on 
Maculan, Vice-.rr-e.'~idente no exercício I ",neger, 
da presidência presentes os senhores 
S~n~dores Eurico Rezende, Lobão da 
Sllveirá e Vivaldo Lima. reune-se a 
Comissão de Indústria e' Comércio. 

Delxam . da comparecer por motivo' 
justificado, OS Senhores Senadores de cõmpàrecer, com, motivo 
Barros de Carva-lho e Aarão stein- os 81'S. Al'gemiro',de Fi~ 
bl'uch. - 'An t()niO Jucá _ Victorino 

lt dispens::tda a leitura da ata da. Wj]son -Gonçalves -:...- Leite 
reunião an telíor, €', em' s~g'uidll, apro--/!<_',z,'nilil Irineu Bornhausen - Emico 
vada. -~ M:em de Sá - Lhlo de 

IniciandO os trabalhos, Aurélió Vianna. 
presidente, dá a palavra a leitura '-da ata da 
senadOr. _EW'iCQ Rezende, relator do anterior e, em ,segUida, a.pró-
projeto de .Lei da, C,mara n\) 139·62 
- Regula a -profissão de corretOres de 
SC&Ul'OS, que passa. a ler o seu parecer 
favorá"el ao projeto apresentando 
cinco emendas e contrãl~io aO projeto 
de Lei do Senado llQ 13-63. apenso 
dito projeto. Pôsto em d'ls-cussão e 
votação, ,s'em re-striçõ~s é aprovado. 

!Nada mau;' havendo fi. tratar et1cer~ 
ra.-ge- a reunH\o lavrando eu, Maria. 
Helena. Bueno Bra.m1ão .. Secretâria, a. 

GB-17'2, réspOlldend6 .tI, 

ao Pl'ojeto de 'Le! do 

~~~,"~;;â;;~:td?,e 1963 que autoriza o . doar um .terreno 
. Clube de 'Niterói 

dO .Rlo de Janeiro. e (Já. outraJil 
providências; e 
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j' _ Ofício O,M. 
oendo a diligência. 
Ifll da Câmara no 7, 1964, que 
uma Escola de Educação Agrí-cOla . 

'lvhmicipio de João Pinheiro. 
Dos projetos constantes da pauta, 

"'40 relatados os seguintes: 

Pelo sr. Lobão da' Silveirá 

Favorável €tO Projeto de Lei da Câ
ma,ra n(l 141, de 1964, que altera o li
mite quanta,ativo, inclUi novos doadO
res e ampUa o p.r.azo de "igêncja da 
Lei no' 4.184, de 17 de dezembro de 
1962; 

Favorável aO Projeto de Decreto Le· 
gislativo n9 'i8, de 1964 que mantém 
() ato denegatório do Tl.'iounal de Con
tas da União que recusou registro ao 
contrato de eln"f}xéstilno no valO!' de 
01'$ 200.000.000,00 celebrado entre .a 
p-nião ~edel'al e o Govêrno do Estado 
da B.a.hla. 

Submetid05 os pnr€üel'es à discussão 
e v-ot.ação, sem r~strjÇõe3 são apl'Ovo..
'')3. , 

Pelo Sr. pessoa de Qtleiro~ 

Favorável ao projeto de Decreto Le· 
.glslaUvo nO 52 de 1964, qUe nprovR; o 
ato do Tribun.al de Contas da Umão 
Que negou reg'istl'O ao contrato cele
brado entre o D.e.T, e a firma Cons_ 
trutora E:cra. Limita.da: e . 

Favorável ao Projeto de Lei da Cà· 
inara no 126 de i964. CJt~e concede pen~ 
~ão especial de Cr$ 6.720,00 a, NicolF1u 
lanrô ex-e;<tranUl11ertrio·diarista do 
Ministério da Mal'inha, 

Os pareceres são apl'çv:1dos pela CO
"'tissão. 

Pelo sr. Eezerra NeU. 

Fal'Drãvel aó Projeto de Lei da Cã' 
;nara n9 146, de '1964 qlle aut-oriza o 
poder Executivo a a.bl'ir ao Poder Ju
diciário _ Supremo Trllmnal Federal 
- o- crédito C-5pecial de- .• '," 
pr$ 934.526.9()4,70 em refôl'ço dfls se~ 
~uintes dotações: verba l.O,OO 
pusteio: COl16ignaçã.o 1.1.00 -

I, aal Ch'i!' Subcon.'5ign:1çii:o 1. 
.1.04 -.'d-o orçamento vigente 

n~ 4.295-63); e 
\ Favorável ao Projeto de Lei da Câ
rnara nQ 154, de 1964, que isenta ,de 
lmpôsto de importação e de consl1;no, 
~quipamellto e acessórios de uma. es· 
;nção t.rallsmiS601'a d: te~evisão e má~ 
luinas gra vadoras (vrdeor;R.pe). 

Sem reslric;ões, são os parecere~ 
,provados pela comissão. 
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Colocada em votação é, a ate. ilda, 
ap!'úvada sem áeb-ates, 

O SENHOR PRESIDENTE (Seno. 
c:or José Ermírio)- - Ao .recebermo<,; 
hoje na COffilSSão de Agncult~ra do 
Ber .. á.do Federa'Á) o Senhor. MmIstro 
Hugo de Almetda Leme, tItular da 
Pdsta de. Agneult-ura, expre~sunoi3 
r~u~.sos air~: .. decimentos por sua pre· 
Cenca. neste t<.J~lr_to. 

Cônheco Sua Excelência, Senhor 
·~'linistro· Dr. Hugo de Almeictl Leme, 
d-J longa dn.~ e sei .que selr~pt'e estâ 
imbuído de um f'spl~ ito atIVO e r€a .. 
ljzador par sua tradlçãO na g~cOJa 
Luis d'e Queü'cz em Piracicaba. Par 
1sso mesmo. 5 .. ) Ex:). não dei:w."a de 
a.ssistir O G(lvêrno con<;t:~t.uí.'iO; pro~ 

.curando re.<:olver o grave problema 
do( País. ~~ ;,.n, 

LO(!Q ap6s a exposl"ao de S. Ex-, 
ce':.·t<i7men~e os S~nhOles. s.enr.dore:-s e 
os SenhoTe<;. Députactos, mtegrantes 
dos dois órgã 'lS tecntco3 do Congr:s
so Nacional. p8cll.'"':') as infonnl.ço~s 
que julgarem ller.e~~ária;.:. . 

C, Senhor .tvLl1!S~·O da. Agn:ulturn 
po<;wi dados CQ:1Cl'etos' p~~Xt" e''.lcl.r.rc .. 
CPf os ilustres JU';mhl'os: <lo Senaoo e 
d~ CâmarQ pr".:,.~ntes, 

Tem a palavra ° Senhor !'v;inist.l'o 
d'.l Agricultura Df. Hug) de AJmEI(.l8.l 
Lr;me. I' T~RI 

C ~ENHOR f3E~Lo\DOR V C ....,. -: 
NO FREIRE (Pela ordem) - 'Senno! 
Prt,si-dente" .'1~b faço parte desta. co' 
missão, 

O SR. PRESIDENTE (José ~nnf
rio) _ Mas V. E.xa. podB aqUI per
rrvanecer o tempo que jUlga,r de <:ua. 
convenfêr~ciG . 

O. SR. VICTORINO FREIRE 
Plô'diria licença a V. Exa. para me 
retirar porque d'evo compn.recer a 
outra l'f'união. DeIxo, no entanto, cla
ro c,ue estou solidátiú cOm as pala-v\'~s 
de V, Ex03.. em, relação ao Sr .. 111-
111t,f.J'o da Agricultura e a r.:onf2~1llç..'1. 
qlte a Nação deposita na ntuoçao de 
13 Exa à frente daquele, pasta·. 

'0 ·sR. PRESIDENTE (José En/ti
tio) - Concedo e.. pa.1ayl'a ao Senhor 
Ministro Hugo de AlmeIda Leme, 

O SR. MINISTRO HUCO DE AL. 

Sf'wf especializado. O Mini<;Léda d~ agricola, Claro que quatro POllÍos í'(}oo 
Ao-r.culLut'a possui meno::; de ;roI1 e du- ram estabeleCIdos, quatro pontQs que 
Z0~FOS engenheiros agrônomos, en- de\~iam ser de l'esposta imedita, Fer
quaüt{) Só na. Secretaria de ~grlcu]- tiliz'antes e adubos foi um dos ponLos. 

d P i...-l- 11 e E' evidente que, se colocarmos maIS 
tura e São aulo ex Nem Dl q~l ~ adubos majs fertilizantes, tE:remOS 
Ü'ocrntos e sc,.::senta enrenhe!ros produção maior: Além disso, para nós 
ll,grônomos trabalhtnnd.o't C'()~h.Rmo-.5 é desagradável dizer que o con.sumo 
eoro cêrca, de trezen Os ve e,·.lldl'IO,. e, de ã.du',:C's no nosso Pau, é inslgnH1-
no Estado de Goiás, ehegf1,~ll}S l\ 51-
t'-.acão de um veter:nário ')n,r~ três cante Se nos comp.Rrarmos Com· ou-

. d d tros países observamos que nO.:;.SQ 
milhões de cabeças e goatlO! Quer 1- consurno é' sumamente reduzido. 

.zer, quase não existe a!'sist&ncia. , Procuramos at.uar nesse sentIdo e 
O SR. MEM DE SA - Inexiste. com prazer verificamos, na ~emana. 

. passad.a, 6. aS.'linatura de um convê
O SR. MINISTRO BUGO DE AL- nio com a Alianca para o Pl'ogre.s.so, 

MEII?A LEME :-", perfeltan:ent~. o qu'...:.l deve t.razei' para o Brasil ~ais 
ASSlfi, Sr" ~le:ldente, PIOCUlan;.?s t de 15 milhões de dólares, excluslY(I.

evitar a dupllc.dade, de tl'aJal}1o. Nfl:O ment.e pata. fi importaç'âo de adubos. 
podio. uma Secretar~a fazf'F Yll} ~el'v:- que sera feita não sàmente pelas 
ço e, ao seu lado, o MJnl."'terIO ,da companhlas importadoras, ma.s tam
Agricultura com tarefa pa1'ulela, JO" bém pE.las própriils cooperativas. 
gand-o um técnico c.on~ra entro. est~- Já estamos dando conhecimento 
belecendo concorrenCld entre dO.IS des.sa in:ciativa. às cooperativas, a. 
Institutos, duas patrulhas; do:s postos, fim de que elas entrem em contato 
dois órgãos. ,_ . ':."" com o CACEX, para obterem a ordem 

Noa primeira reun!<,io de Secret:ancs de importação. 
de Agricultura, realIzada em VlçO.'ia, ~~.'les 15 milhões de dólal'~ talvez 
procuramos e,<,tabelecer essa linha àe I representem quase 50% do que o 
ação e.'3Sa filoso-fie. de trab. alho. Pro_ Brasil importa. Nossa import&ção os~ 
CUl'a~lOS da.r o mRximo, tính.am~ cre cila. entre 22 a 30 e tantos milhões de 
responder, da forma mal,::: ilnedrata dólares anuais. Entáo, já há um au
p-os.sível, porque na próxima. safra. menio substancial. Ainda mais: ~s 
poderíamos, talvez, n1C,%ntr qu.e a si- dólares que agora. vêm para o. BraSIl 
tuacão at.ual já se está modiflCando. serRo transformados em crllZeu'os, e 

Além disso, sentia. a ameaça. da fo- irão para óutl'O setor de má:;ir:-la tm
me rondando cert.os locais, que pode- port.ância, qual seja, o do crMIto po.~ 
ria modificar o próprio .5f'nWmimto ra o agricllltor, poiS é im~r~scindível 

·o\.1, .sua população. que 'éste tenha maior cred1to pan: 
Tive a. sotisfacãó de verjficar, neS'- atender à produção, porque /;!la esta. 

se enccntro de 'Secret.ários de Agri- sujeita à. ação do granizo, à <lcão da, 
cultura, que ést.e ponto de vista, que ge;;;da,.à ação da sêca, ~a~ enche:r;te$ 
denominfln1os de "Programa lntegl'a- da.:; pl'ag.:ts e das molestlas, Deste 
do" - ).nnistério da Agricultura Se... mod-o, claro que o a.gricllltor ~eve ter 
crctarlas de Agricl1lt~1l'a. SUDE.NE, maior facilidade d~ finanCIamento, 
Univetsidades Rurais. ABCAR e to- de credito. para entao poder dar O 
dos .os órgãos que tr.abe,lham na Agri- seu ai,unento de produção, . 
cultllra _ foi aceito. por unanimi. E&t~h1oS observando, ,com. mUlta. 
d'ade. Procuramo::. estabelecer ,um atençao o setor de fertJhzant~, Te
prlmeirC) Pl'ograma definido sôbre ex- mos um gTUpO 4e. tr":t~alho - lpn~
tensãO, pesquisa e ensino. çue aliás, mente ~0l!l o MmIsterJ? da. Ind,u~tlla. 
deverá ser assinado na próxima se- e. Comet;.clo, que . esta enC~I'l e ... ado 
m2.na, com o Estado do Rio de Ja~ desse setor - ~emos um glllpD de 
neiro. trabalho exa1?u~ando ~ d~se:r:volvi-

Foi e,~colhido o Estado do Rio de mento e amplIaçao . d,a, mdustn~ de 
Janeiro, porque pl'óximo à sede d'o adubos. p,!1~'a q~e o Pa,IS possa saIr ~(t 
Ministério da Agricultura. cemo' t<lm~ fase de lUlstln ador _de adubo.'), pala 
bém . para. atender à grande p,)r..'~lla.:}iio entrar na de produ~ao: ~ 

MEIDA LEME - Sr. Presidente, Se
nhores -Congl'eSSistas, prezados (;ole
gas, inicialmcl1te, quero dizer da ~on-
1'a e do prazer d'e estar presen~e a 
esta. Ccmjssão para expor aSf,;~nto 
que. tenho a certeza, é de grande :i.m
portância p~n'ú' o nO,';1;O País, pOis !,e 
trata de. produção agrÍCola. br(!Sl
leira . 

Apresento igualmente meus agra. 
decimentm às ptalnvras do eminente 
Senador J.o..'ié Ermirio. 

da. Cidade do Rio de Janeiro no ~ctor Vale n. pena obel vat com atençao 
da producão que vai dar fn.r"OSfl._ o p!·oblema. de adubQ..<:; f~sfQlados. 
mHlÍe o ~bastecimento. '"" ~ Sabemo~. de, regiões qu~ .exlstem I.:m 

ltsse 'prog"l'ama ínterj'rado pero :Vri- nos.~o PaIS, rlCas de mmel'lOS. QUe :tem 
nistério d'a Agri~ultUl; e pelas 'Se~ fósfor.o pnr~ à base de fosfatos,.; como 
cretarias de Agricultura, já está qtwse t.ambern ~St-lldamos a produçao de 
pront-o e deverá não ,<;omente v~rifi .. a~ubo::;. lllt.mgenados, que entram em 

d . t . novo tIpo de adllbaça.o, Temos o 

Nada. mais havendo a tratar, encer~ 
ra'se !'t reunião, lavrando e11, Hl:"g'O 
tõdrigues Figueit'edo, Secretário da 
~omis.são, a presente ata que. uma, 
vez ,pl'OVanfl, será, as,.';;inada. pelo 8r. 

sídt'n.te, Ao assumir o 11inist.ér:o d1.. Agri
cultura, disse mtúto l1em o emI~ente 
Presidente, era meu propósito ti~,r o 
máximo do meu es1'ôr,o e capaclQade 

Comissão de AgriCUltura desenvolver ês'e setor da pro-

car o ese:1V~lvlme~?, mas ta~bem nmônio líquido para 'distribuição 1me
a de~-nonshaçao poSItiva de no.a fi- dfnte. ou uma- outro.- forma. pa)'a qu~ 
IOSO!Ia de. trabalho no ~etor da pro- o 'fÓSforo e o nitrogênio entrem em 
duçao ~gl fcola.. producão O potáSSio talvez seja pro-

RellnUno.'3 o ~upel'lntendente da blema" mãis sério, 
SUD~NE. o Pl:eslde~te do B~1nco do Acredíto _ e repito _ que é de 
Bl'a.~II" o Superlllten~ente da SUPRA. máxima importância qUe se mOt'lif~ql\e 
o Plesldente do ~nstItuto .do Açucar e o estado de coisas que existe no Bra
do AICOOl~ e outras entldarles, ,pura. $i1 _ que êst.e País ,deixe. de ser mis-
9ue pudé~semos o~ter um ~ro~a:na .. turador de adubo e que ent.re nn PI'O_ 
lmec!-Iato. com a -resposta maI.s roplda dução, para que o oe:rícultor po~:::a 
poss~v~l. para o setor do Nordeste di,spm' de maior qu&ntidade de ferti
bl'G.~Ilell'o. p~vemos olh~r o.Nqrdfste lizantes e, deSSa forma, poder aUmen
com. a maXlme. atençno. Pudemos lar a pl'oducão. !~I;I~~iiiiil~~:~~~~jcomo técnico tinha como 

1\.l\1"EXO A ATA DA 8~ REUNIAO, _ objetivo crientar' {) Ministério 
REALIZADA NO DIA 26.#,64 E....E.U- Agricultura. e. fim de que des~e 
BLICD NO D.e,N. SECA0 TI DO l'~po.<;ta. positiva ao setor do ~umen

DIA 29 DE AGOSTO DE 1984 to da produção agropecuária do Pais. 
Assim, procurei, desde logo. e::tabe

uma orientacão de trabalho, uma 
de tl'abálho, Valorizando o 

êste honi.em que vem lutan-

~~I~~i~~~~i~~~~~lf~ de tôdas as dif!{~111da.de9 .•.• _~~:;~I~t~::r nos' diversQ-.!l l'Ietores 
a , Demonstrp.i n Jmp..'1r 

de um trabalho em equipe. a 
de (lue os técnicog, ns.<ór. l'eunl
"Oud'êsEem Pl'opol'ckmar resu1tado 

mãior pl'{'jeção, D;sse tanilJém da 

b SENHOR PRESIDENTE (Seno_ 
,dOr Jo;sé Emtírio) _ Ha7êl~(Io n'Úme .. ro lega-l, declaro aberbt (l presen~e 
reunião da Comissão de Agrlcultma nO Senado Federa.}. 
L lnlcia.:ndo os trabalhos 'ia Comls~ão 
~11clto a.o Secretál'io' da. COlY!i~sãt) pr')-

f' 
~ 11 .leitura da ata da uunião 'an
nor. 
"õ Secretár10 da Comis,:;!i:o uroc.ede 
leitur~ da· ata. 

nece~sidade de se estab'elecer -progra
lY'.a objetiv(. e prático, Q fi'1l de se 
obt.er re.sp-osta. imea~ata (1.0 probJ.:ma. 
POITIue jlj estávamos nos preparando 
e r:hando para· Q safra qUE' 'ie inicia, 
e não poderia. Ser perdida., Oe~ta 
fc:rma, ped'i, exigi mesmo que tn10 o 
~llIe fôsse feito t.ivesse o obJeí';ivo pIâ
tiro de uma resposta., Q. müis imedia
ta possível. Procuramoo,. en',ão evi~ 
t.ar duplicidade de tõda form!1. Isso 
não é admissível nlUn pais pobl'~ de 
r(\cureos técnicos, llumcrlcament!! fa
lendQ, Temos' gffi11des dlficuidad'as n') 

?bseryar COm que p·razel'. estã.o tod'os Por exemplo: O ce11'ado que est.á 
Imb.mdos d? mesmo sen~l:nento. em redor da Capital da República, 

O Dl'. JOao Gonçolves Ja cnegou ao- t.em uma respostfl imediat.a e D{)sitiva 
Nordeste e está procurando estabele~ com a simples aplicação de fertili~ 
cer um programa a que se vao ,S'O~ zantes 
mar esforços para a prcduçátO, e,' ,. 
de.<:".~a. forma, acredito, multiplicará a O S~'. CROA9Y DE 0I:IVEIl-tA -
ação dos diversos órgãos, pOrC'ue não Sl'. !,1mIst.ro, naú, 9uero mterromper 
é possível _ repito _ nesse~ estado a bnlhant.e exposlçao de V. E'ta., :
de coisas permitir que haja. duplici- Q~ero apeI?-as .cons~1t?~ y, ~n. 50-
dad'e de' forma de inHiciência, pois ble 0. segumte .. pelmItlr!l ~paltes~ no 
um órgão <leixa para outro 11m pon- ~.ec.orl er ~e sua exposlçao ou ]:l~ te
.to determinado, Cu ent.l'a em con.. 100mente. 
corrência- .com aquêle. 'produzindO O SR. MINISTRO RUGO DE AL
nã.o uma' ação de soma ~de esforço1, MEIDA LEME -:- E se me permitis-
ma.o;;, sim, de divisão. sem, gostaria. de fazer Q eXDosicão. 

Então, estabelecida eSSa po)ítica de O SR. CROACY DE OLIVEIFV\ _ 
trabaIho. procuramos, logo de inicto, Muito bem, Estou anotand.o os pon
firmar um. ,programa, a que chama.. tos de capital importância, par3,. de~ 
mos de curto prazo e imediato, Es.tu .. pois, formular a V. EXIl, as pergun-
doamos quabi OS' elementos que pode.. tas. , 
rlsm Atuar de maneira. precjsa já nes- O $R, MINISTRO HUGO DE AL
ta .safra. me..3IUO - se a. s s 1m fôsse ME:DDA LE!vliE _ Outro ponto fun.
possivel. para aumentar a produQão da.m-G1\eal Que obsien'a.mclS e atlle,!UUO!t 
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rÍcultor, .:~~ p~~ :ons;~~- ·ab~l;o.$!'~ O SR. OROACY DE OLIVEIRA -jvars pois, como_ dizia há Pouc~.:~r:~ fiquem ao aw::-~ d05 p'r~lie=:rL 1 
preço p..!rn. estocar. O milho é !IIDPedindO que se import.em ervilhas 511 é olhado naa s?mente sob SL!ll as· c!utores, os Quais, por sua natureza,) 

oont.."l'Vado com 14% ae hunl1daGf', 8 lentilhas sâcas, ou óleo de carôço pecto de desenvolvlt:-lf;Dt,o como sobre~ tem dificulade nté tne"filO para irem: 
percentagetp. formidável PRfa. poicr c'c algOdãO, que apesar de serem ote- tudo pela resp0n.:-abllldade de .ser tu'!'" aos 'Bancos l·ettr::l.l' diniltll o? 
vran'5ferit, ter pal'toe do seu próp~o, \recidds em condi~ões favorãveis, re .. vez o maiOr celell'o Cflpaz de at.end~r O SENHOR Ml.NrSTRO DOUTOR. 
~epó.Jlto, evH:lnao ê~e aCébcimo P.dl'd ~ present.:un um ônus para nossa eco- ao desenvolvimento de todo ~ uni- RUGO DE; Ah.'VrEiDA LE;\U:: _ I~ .. · 
O Governo. nomia e um desestimulo à u,:,sr,a pro- verso posto qu'c se pel1sa ot.:orrera uma iabelecelllos e.5r,a cool'de.naçao naclO-

lbtc ii,i~kma é muito utUlzado c duçãO! tremenda crise de a;Jimentos Hão .1pe .. 11.U do Crédito rural, com "eg:u~amell-
permitirá ql.lu fiquem 00 próprios t)l'O- 'R MINI TRO HUGO DE AL- nas pelo nossa propr1o cres.<amtlJto tO oujl:.ti\'o, com o objetivo de c:úloc:lr 
t;tutorus coto. p3ne do mUho colhid0 e, M~lgA 'Ll!:ME::'" Exát.amente. E até demcgráfico (Un~a popUlat;ao qUê a alcance dê~ses ~grlculto:e.'> o c:e .. 
~-est'l. forma deVe o Govêt'na co'l-.n- , 1· ó cresce na. pl'oporçao de ::J,1 a 3,4 011- dito e o j.jnallCiamel1to. 
prar M:Iu(:~e {unho dar warrants, Viil'a poderlR!J:1.0S c~~o:t~~~~ 0'd -r::a pOlr lhões pOl' ano!}. mRS ainda em CGn· Aliá.s, e~tá se pensando. \lo credlto 
que tenlla.m o e.'jtoquo vrccJso. n:om• tar a d ã a I e.... ... seqüência do desenvolvimento da Asia móvel. 1!:' um .<íbtema Já e."bÜ','aQ'l 

De i,.\to, .ES..'<Q questão da l'êde de tIca de pro uç O. , d e- e da Afrícfi. Assim, precisamos pte- em 1961. que r.l'oduzm i)I,me; r('HJt.13,_ 
BUO~ e ann<lZ-l-'l\.S é da máx11l1a im- sabiID! ..... todOs os StJ~nh. oloes S~CnealcnO~_~ parar-nos para fornecer nlimento,> nfi-o dos, e qUe com a pa:.ü::!.p::tçr, d'O.S ' *_ e DepUvados que v m s ex ~ 1 ~ _.' 
!?OIw.ncia pj:H'.J. atel'u1er a t;.:>~e de:j!~n- áf dê milhO há pouco tempo a apenas para uma popu açao qur HJa bancos poderia dar m.'l:Pr r,.c;bt1~t!'loe 
·V01VI'411:I'.t.o 6e lIZl'lcultUl'a em n.).<',so .bpo~tci de ~!;tarmos exportando ai;ldo. do 100 miU~ões dentro de pouco, t·err.· fi,lo crédito, 
Paí.s. .~ t to ,po, como tunda para export-ar alun"'n~ M~. Si" me pcnnitem V, ExccIl~nc:ac;, 

O outro elemento furidament,aI, co- ~~c~~:a~~~~~O'n:~à C~it~~ção a~?~l~ tos para outros ]Jflfses, o que, .. ~ ré<;to invoca na a pulav:'a do DOlji;.<)f Co
mo tH~ '-'pDúuJllóado de tUzu, é o. I té h d jm}) t. em tnuito pesarIa. na no:"sa bal-1'!'1CQ perlllc-o. Que tem OCOffi!J+liÜldí,Ç o 
elemento cconómiéo básico par... o c~l, ta vez à., te\nlh~mosd e as Dpr" ar I de pagamentos projetando lJO':'so paiS nnunl0 m:.tl~ de perto, e .Fi!:' pcde-, , , '-; ClrtcoOUslsm ocs eMC «a .,. 'e 1 

.descnvQl'\(lltlCnto da produçUo agrl:::O· atender à. n~ssa pecuárIa e à nObSa no ccnano UnlV ~sa , tJ.3, prêSt3r ~hlp:o..) (3ctaL't'Cl'TnEnt .... io 

la, 9 cr~ciito ü o finllncil!.mcmto, avicultura... O SR, SENADOR AURELtC" Vl~ à Cm111s.!ão. 
Com I]u~ pra~.er - posso agOl'e i,n- CY E Ll"EIR:\ ANNA - A equipe de V. Exa, já e.-tá . O 8H. PRESIC'ZNTE (Senador 

formar .avo cfs. Senlldo-re.~ e Srs. pre- O SR. CRDA D O V"' • - cntu.'!iasmadlt com b nõvo progn,llna? Antônio CarJíJif) _ EStá com a V.tia-
o N \ E' prefetiVel isso ,a faze~' impOf!UçÕeS ISro para nüm é de imp.rtància éa- V'" o' dOllt •. Ol' Cop'rnico, senh:!$ --' q';e {\ COOrdenáç~.-O aCl(ma de lentilhas e -erVIlhas secas. Nau rae pItaL' " 

do Clédlto R'lr.9.I, já oraanizadn COUl conformo. O Rio Grande produz cr- ... O SENHOR DOUTUR C'OP'SRNI-
3eu Secrtl,:;,rio Bxe-cutiYo, tem EUa. di .. v1lha e lentilha, Têmo-Ia em aOhn- O SR. MINISTRO HUGO DE AL- CO _ A COOl'Uctlaçao do créàlto I'U~ 
.t?toria pronta c pedel'A nmda n~"Stfl. dâncía. Não compreendo por que im- MEIDA LEME - Claro, Aqui esta r~l rlestinn._!>e dwtamente a lt1cenU
sem1nl' UllCl!'T lun rotudo "e seus re_ portar êsses grãos norte-americanos. um grupo de Diretores que poderá ver e~su mcdal1dade de cl'éd:to pelCM 
gulD!llf'nt-O::., p:c'ra que possa. d~envol- Ora, ervllhas sêcas! confirmar, Tenho dito e não me casso li1\'!des p:" rtlú'Jld 1. h. Hã lJmf1 rêett 
:ver I'ua flr:âo. de repetir, esta filosofia de trabalho, de benco" no país qlle não pratica o 

Fsto,. CooIden:l~âo Np.c1o~,~l ele Cré~ O SR. SENADOR MELLO BllAGA Que agora chegou a hora do enge- :':l.'édito ru'ai. &,' a dos tn,u,o~ pal'-
dlt·o Rural Já dkt}. óe do vin. te bilhóes - O paraná, no anO pasflQdo, prO<1u- h j~ ó o d ct Ino<. i do - t. 

ziu 35 milhões de sacas de milho êste n e lU AgI' nom, o v f'1' ~r o tlculal'eE. A CtY>r(lI'z):açao aes JnR- ~e 
de crlll:eirn, dcado::. pela. Ahanl,;a. para I' economista domêsttco do t.écnlco agl'l. l)linClp~,l!ll!:nte ,'t fome~~!' ·11CJQ'. a 
() p~cc.).';O e receberá mais !l.mda ano, sUa produção ta vez não alcance cola... essa rede \.)3nr:1rJa, a hm Úf at.en-
Vinte e (loi, blI'hõea de cruzeiroo c 20 'mIlhões. d e 

~~ Ó SR, CROACY DE OLIVEIRA __ der às necesSldádes os pequ nos 
aindl.>, mri'i qUlm-e milhões de lió!{\- O SR. MINISTRO RUGO I)Ii: AL- prlDc;palmente do téclllCQ rllral qne agricu1tol'e,~. O ClE'creto que inS:t1.1U 
!t'eB, ql1e tri'n.-,íorm~do'l em cruz:-~l'O:; MEl'OA LEME! - porque agora esta- também vaI ter sua oportullld"<1cle. rt CO?l'fifU<,çao enabelece qUE ~."~~..'j 
aP6:J n. v,nrls. do adubo provcnlente mos numa situação dificil, em matéria empt'p:-t,nuh dC'vem ser oS men-O'~:" 
do conv(I1io, õerá incorporado p"lra de milho, em matéria de ampAre à O SR. MINISTRO HUGO DE AL- não ptua rcmpra de tratore.:; e ma-
êsto tim, {! .tintllldo-t..e ao sU,bSídio da prOdução. MEIDA. LEME _ Precí.samo,.: neste I qu~na", a"ncol~s porque já dIS}..OI-ID 
indil';tr!;: à: frrUlizantc.$, MM são ê.stes OS elementos de qu.e mOmento tirar o paletó tr8balhúr t' ,mo de C.E'dIlO do BflI'CC do Braf'll. 

lJ L f • tere o uma pDlitica. nOs valeremcs para ê"te programa de verdadeIra equipe indo ao/), f5eio eb A"ttrrt loi re~ulamf;ntar1a fi CoOI'de-
\:::,. 9. vim, ' m 5 pollt! •• a .• urto prazo. Dentro dêsLe / 11' d' 11 " t' . ()rient.il Ja. n~ :Se sentidO. '" am la para Izer~ 10 prel'en e' nM 80, 

:e.;~L.lU c"HHlnuamente conversando espírito, já temos também progra· nesta situaçãO, a fim de ml1d!lrmos Na sext1_fel'2. t". o SenlJOr Mm,s-
com o FI, ,:uCllte do Bp,nco do Bl'A.sil, mada uma política p:lra médio prazo nossos processos de produção. At.é aqu1, tro me perm.tt, 
dizendo lU lrnnortânoia da neCel'j)1nR- e também para. l<mgo pl'à,ZO, nossos técnicos nada con~l:'!gllir[lm ~e- O SENHt,}~ MINIS1'HO HUGO 
de de ti? ~.-1~:olver-se \..Ut!~ poht1c-a., Entretanto. o Mil1:stérlo tem uma monstr~r, ,Mas podemos fazer mUlto, D-E AL'Vll'fr' dA LEME ._ Pois nao. 
para qcl" n 91ricultor pus.:.a. ter mais ação dlversificada, que varia. desde a e se nuo fIzermOs haverá uma ,Clitua- ,. 
facillci::.uE. proteção ao índio até à formação do ção muito desagradável para o futuro O SE~nOR AS:iES .. SUft DOUTOR 

V '.,,,o d,7pr que recebi CDm Jmenso ~ráticO ag!lcola .. Formamos o prá- O SR . PREStDENTE (J 'é E 1 COPl!:RN~CO - '. 'la ~f'Ha-felra, 
, i'O e ert.dor o tralorl"ta o téc.· 0_ rll1 - Os dO,'s .'1',"'.,", '.''''l _ d~' pT:lne'3-pr'''''''~r, e vt:tillco a ars.nde impo':'· .... lln. c o nx • ... -) h C I t t ,,- ~ 

«<0- U nico enfim, Quer dizer trabalhamos r10 - Sen ores ~ngress). n!'\ ~o. ,cr~ mento e ti" "'g)"cultllI'a __ com R 
cia. o 'p"(>L;') (lUI) me fêz o Ie,r. I pu" t d d d d a - do minar sUa eXP.oslçno, o Sr, Mml<.:tro J'nt .• N"Cl,l!la, do C'f.--tHj\ Hurri 
t a"o "fr.:nlo o.e Ol1veira, a re~eH:.> com u o e que epen e a ç.ao II d AI d Le d w _ \1 > 

U 1'" Ministério na agricultura. Além disso, ugo e. mel a me. eu-nos llm~ pata dar IrU3'a.cão Cf1J.l\itiva. a 
dG rr{C!lta a~ri<:c>la. móvel, para quo o temos Que oferecer ao agrônomo e ao ~Ul~ pl'eclOsa ,d?, 9~e plete~~e fazel ftll" de qUe 'l Coor.dcnaçd.C' pu~sa en. 
e.gricull~r hl'ha maior faciIidad-e e veterj·nário. como igualmente ao. eco .. a flente, do Mllllstel~ da A_rJ('ult~ra. Q eI fu~cLl'f'B1cntO, 
'POSS3 !!tf'r:d""r com maior rsp.idez este nom.lsta( cursos mais ava,hçados, a es- Como ja estamos adIantados na 1'l, ra, r _.1' n . 
oU aqué:€< :,,-dculwres. I' - d' (! a vou pu~.sar a Presidência 30 nobre O SR. SENADOR JOSf: ERMiRIO 
~te si:;;tem-a, esta. tnocUifcação do pecla lZaçao, os cursos e pos-gra. u .. SenadOr Antônio Carlo:" para nnl1cl' _ Ê nec['~sil: 'o fazer a!gIJ a tJtn di! 
- '\ çãO para que possamos dispor de pes- . 1'0 S 

cn'tlHo 1111 .. 1 deve ser encarada c' m qU~adol'es. Na agrIcultura temos uma dll'igir alrrumas t>ergtmtas aO Senhcr evitar que 0.'\ pf'queno~ tl~' ':'l1 l lé' 
QbjettvÍ'Jtldt p.ml que seja. e[etuad.a. situação diferente da da. indústria: Ministro, continuem'! 'nJ o, seuS ,';oH.mento.', 

A Ir. truç.·o n9 21f,i da sOMOC 'rdo tudo tem tIue ser e"perlmentndo e O SR.. ANTONIO CARLOS (Pela O SENHOR SENA~}H MELO 
facilitar I::m p.ll'te, pOrg ás bancos ,Já pesquIsado em campo próprio trnba- ortl.~1n) _ Sr. PresIdenfe. anles de BRAGA (Pel<t 0.·dem) __ N? Pa}'R_ 
l1l'ocurnm .m:.ti~_ .0 ,9.g~icultor, oreI t! ... lho dentro das condições mesológien.s, V. Exa. passal'-me a pl'esidêhci-:-, s- 11á o Cl'édito móvel tem funciona,,:,). 
eendo cr,·rllt n. c fm,'lllcmmrnto para a de tolO, eIlma, hO!nC'm e CUIt112'B. NJ]D Ucltaria me oonsidcras.~J inscl'iro para l!á 11l11,a efjllJPe de vinte cam·onpl."s 
prod1

1çro ~':"l'lcflltl. se Dode importar. c'Jmo no i.ndústrla., fazer algumas perguntas ao Senhor que levlJ ine tlSl .... e dinheiro para ,en-
LUém dl:s~e5 trê;j fa,tjrC8, prccD !p:i" o "know-how" que ba!'lta para pô),' em Ministro, quando deixar a PresidênCia tregat ao PI.'Q.t,{'nof, a'J;'~'.:"l.lt ... ate o 

llltnO, tdormulaçi!o e o' catudo da r~de funclonamento a fábrica.. O SR. PRESIDENTE (Senador José teto de Cr$ 250 OO(l,01J. 
(.te etm.1MnS e s11os, c~tntnos provo· A propÓJlto poderfamos citar a sl- ErrnIrlo de Morais) _ perfeitamente O SR, SENADOR JOS~ ERMtRIO 
çe.ndo. p(,T~ é te a&.unt? nUO compete tuaf;ão de Brasjlla. com êste cerradO, (Nesta altura, a Presid(}TlCia aos tra •. ~ um doI' P'\ b!cmas u·~tues é o 
ao l\iJll:. t '1':u da A1'rlcultura. é dn vegctaçüo que ocupa. mais de um m1- balhos passa a ser cxerc.da pe;~ .se_ rt.p pesca ao longo da costa brasi'e!rat, 
CmR1'l.8F.)'T -- o finrucit',mento e o lhão de hectares do território brasi- nlwr senador Anc611lO CClrlOs). Que é int€lba O Peru, P'J: ~'etllplo, 
crédito - c:.hmo3 exnminnndo. o q1le lelro, TenlOS que pemar em vários ra- pa.is pequel1"l( P"O("llZ q1..l.atro m,lhô 'I 

acho da maior importânCla. a fOrma- tÕl'eH, Upa de teNíllz:mtes. irrigação, O SR, PRESIDENTE (Senador An- e duzenUl,s m:, toneladas ai petxe 
ção de estoques ~er;llladores. ,.' â;iU& etc, Mas isto r,eria trabalho paro. tônio Carlos) - Estâ com. A palavra anualmente, el1quanto: q1le n{"Q flca-

Esta é uma pD]lt~ca, que desg''J!$tara um programa a longo prazo, l\1n."i o nObre Senador JDsé El'mfrlo. mú} nas I-r,:z' ntas mil tCl!P :..dflf: 
Os lntermerUários, mas ê nécessâria, como muit-o bem poderia dizer o U(l- O SR.. SENADOR JOS~ ERMíRIO A SUDt!:P.l' to Cl'lan:\ ;J"l~, mNe-
:pOl'QtW o preco do produto agrícola os_ bre senador J<H;é Ermirio que tambr-m _ FolgO em saber que já existço um n'(l.Lal' a jie::c9 etn n·):q,· PalF. C1~_í 
çiJa.. ntlnR€ o u'Iinlmo na saf1'a e o fOI Ministro da AltrícuItuta. n<'f;SO Mi~ decreto criando a coordenação do ,_'T.e permltll' S E.x fonlUlar as. sc~ 
tnàxi~ na rntl'e:mfra e volta para o nlstérfo encontra-se COm falta de téc~ cré(lito nll'aI CUja SOlllÇi'lO será ado- gUintes indGga~ões: 
mínitno f' r<;,',!m oscila. nif10S 8 também de dt'pnrtamentos, tada. pejo A:~[jnjstérjo da. AgI'icultura l!!ste ó!'gão, a t l' a v é s de cf)11vêni'J 

O ldN1.1 ~erá estabelecermos uma LOcro que a.ssumi. Quis verificar n si~ para pôr fim ao drama do pequena e com a SUDENE ou por 1 n i c i a t i v a 
reta com tlm preço constante e atuar hla{,'ão do pragr2mn de con~el'vação médio lavl'ador. Notamos, outros- prpria, já procurou eàmar o pe:.' t_ 
nfJ3 estOqllt>" re[{ulo.dÔl'es, Quando N,::.a; do fOolO. Mal! qual não foi minha. snr- Sitn, que êsSM l10mens nào têm cOn~ dor Nordestino e conceder-lh<· mejQ<; 
ttdío ultrap3r:,.,~!-SC o valor rccomC'ndá- prefla no verificar não existIr, nU, um dlQÕes de tomar dinheiro a juros ra- para sair daquela pesca pr.mittva? 
vel par~ o Pnf.', !lcria. () ca~o de ex· depnrtam<>nto de ctJn!oI(n-8ção do solol zoáveis, . Dai formul9.r, na. oportunj- ,<ialdanha" já foi adapt.fljo para 0.3 
portação. quI" deverá r.Cr feIt.a, :3e a Ora, é cla.ro que p;ecl::nmoa modificar dane, a .sUa Excelêncla, as seguintes seus novos misteres, 
polítIca. róI' ""'m estabclecida, o pro- até- n e~trulUrL't do r..f1l1ht~l'iO, Por ls~o perguntas: . A SUDEPE, visando 1:1 IlI(·"emen .. 
(juúo será f'xp'1I'htdo sem mniol'el1 eon_ wlicitel Co coopcrar:fU) Ittl> de (Inran1s- Com a criação no ano c!e :961 do tar o -comumo do pesc.ldo. J9 au
ascqui>nc;I'l:'\. Continua. o Sr, MiniRt,ro:. mo!! internacionais. como n. FJ\O, o Crédito Môvel e agora '~om o De- l11.entou a rêde de frlgoriflco.s e fim 
se, talvez o nO<:50 preço fõr mnif> alt.o USEI, o. Funda('ão R(lcf~fel!Cr, n Fttn~ ereto criando a "CorJr1enr<,'ao do de tornar pOSSível !!la Pf f.'l'tn('amen~ 
aqui, haVl'rá quem sabe necessidrrne da<':10 :F'l111brürht o In·"Lit-uto '!ntera~ Crédito Rural' qftis 'a~ "loluções a to, possibilItando, dess:i·fol'r.13 quan
de o Gov61'11o sl1b~jd!aI" ~s.';a. export8- mel'iCnHO d(! Ci~!1cla.s Arrl:ál'l-as fi pró- serem adotadas, pelo Mtnistcr"':~- da t;!4ade llu.perior, CO(l~eqUí:llten:el1!e 
cão, E na minha oplnli\o deverá fn- Pl'ia organização do," Estado::: AmerI- Agricultura ,para por fim rl.Ú drama inats barata, de peixe,!) nos mrrca-
2ê-lo. pon-lur fJ&.c;;m estaremos gnra.n- cnnol't, enfim. pa.:'f]. QU~ TJuMs."en\os do pequeno Agr1cu!tm'? dos? 
tindo fi nrorludío. e..,t.nremos gRl'rtn-

j
,l'eUl1lr, ~otnal' p.)forco", evitar f\. du- Quais as verbas ou dot?çõe.s q.ue O SENHOR MINISTRO DOUTO?. 

tindo maior fnrtlll'fl., e . .,taremo.<; cUmi~ pl1cidadc ou durt idnc'le c!e fiel'vi~08. co .. tar' o C, édlto Rural e.s elas HUGO DE ALMEIDA 1 E'ME _ R' n'9ndo pl'ilwinalmente a fome OllP fá Ob~n/"e! en.tão, quP há mesmo um) .~ l10 . • ' e 
,er.~ "pll"adn8 de t<>l tn!inell'a aue mttito interessante 3 pC"glmta d';! ameRçoa n~<;~Q país, (notável lnteré.sse cru .aUx!Iiar nOSr:'" -u" V .. 
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ficar aquela mentalidade no sentidQ maior, como, por. exemplo, o cha.IDado dUCão fabulosa de alimentos de v:alor 1 enriquecimento de uo.c;.so Paj.<; e para. 
·de melhorar o ambiente e proporcio· proceliso biológico, milenatmente co pr"otéico retirados da lama de e.sgô~o. que haja mercado pa.ra todos os pro .. 
nar mais confórro ao homem C cam· r..hecido- e qUe foi abandonado. COllhe. Out.ra. coisa qUe retirerja. aO final de dutos. 
po. Sou um, entusiasta d'a economista cE-mW~. a adubacão verde, mas não me minha história. favorável e em hene- Mas .. a Agricultura é complexa. 
doméstica. E, no'Brasil, temos poucas cuerei referir ri elà e sim ao 'm~two fício do lixo para adubos. Devemos Quanto mai.:; estudamo&, vemoo !ia~ 
escolas para o preparo deEsas econo~ b'k·ógico. à. criação. 008 microclhna.,s, fazer,'jsso, e em grande escala, no existem pOl'menOt'es., 
mistas. Estou organ.z.ando, juntamen~ príncipalmente pará Q..s zonas, d~ cer- Brasil. Vamàs impOl'tar. Sou especlal1st.a em um setor - o 
te com meus auxtl1ares. um curso i;Om rac'O€... Aqui está o meu fervor patt!ótico. "de mecarúzaçâo, especHlllnente a QS 
&\;00. JinaJidade q'Je devera funclúnal' A criação dOiS micl'oclimas, prin- Fic'o revoltado quando gastamos di- algodão, milho e Oflna-de-açuc'llf. Já. 
110 próxImD .ano. cipa.!mente para as zonas de cel'l'adp, nheiro com aquilo que podemos pro- é Ullil mundo de COisas, EllIretamo, 

em 'que a erosão pluvial eólica se faz duzir no Brasil, de outra rí\dll€ll'R e esse setor não teVe o necessáno <ie .. O SII, JOSÉ EmMíRIO - Sr, MI- b sentir de maneira formidável, com a muito mais arato. - a prod:.t';ão senvolvnnento o de::;envolvunent.Q que 
nistro, todo.s O.i qt.;;e moramos em Bra- d d b t· d d I' , 'd ' b f ' lavaRem vio1enta do solo sob a des- e a u o Ira o o lXO Esses qUlllze se e::;ejava, como hlUltO em rI"OU sílía ,r-;abemc..s q.'v~ a nova capital" e~tj .., 'lh- d dói d· I' c al'g à. p~uviométric8t que encontra· fil oes e· ares evem ser ap 1- o Deputado. atravessando um~ onda de desp"cs, cad ' t I d' mos, por exrmplo, no Planalto Ce.:1- os no proJe ·0, em ugar e Impor- São lUumeros os setore.s em que 
tígio. Gost<.lria que V. Ex'!> nos i.:a!or- t.ral, ~ tarmos produtos, adubos químicos. estoamos batendo continuamente, :$e-
masse quais OS ór;d'iús do Minist.ério Há conveniência de serem adotados, Quero propor a V. Exa., Sr. NU- 1'1a. desugradável enumerá-lOs. Cantu_ 
'da Agricult'F8 qu~ foram t-mnsferido-s t ., nist o 'nt . para cá na gestão de V. Ex!).. oom ul"gêm::ia, ésse.s mé ,o~os b1olo: r , o segUI, e: dO, posso clt("lr um - o da !ecwj,(}~.a. 

g:.cos em nos.'::o País, porque arnanh:l 19) reserva de vá'rias áreas ideais de alimemos. Temo::. de Impor a t<.'c .. 
O SR, HUGO DE ALMEIDA LEME proporclOnarao economIa fabulo~a. de 10 hectares rurais. para obtenção nica em nosso PaIS, pa,ra "que as :J:ru ... · 

- TDuxemos );anl cá o Servir;o df' Há pouco tempo, apereceu no BraSIl de sementes, em diversas parte.,; cio tas que eXJ.Stt'l? no NOloede IldU u~u
ProLeçuD aOs tUQl(r· ~ o Dep;ut~.i!I"',.\t..) um holandês, vau Der Müller, que Brasi!; para prOdução de legumino. dre~"Hn, que cn~guem aqUi! que seJ"m 
de ReCUrsos. Naturais RenuvtweIs. A se d~t'igiu ao nobre Se n a d o r JOsé sa.'O: pare. conhecimento biolôgico' t.l'abalhadas e Sll"yam para o con~U1l10 
SUPRA já e.stá em vias de t.ransie~ \'EnnÍí'io, qilan..1.0 )',11 nistro da As:'l. Sempre fui propagandiSta d~.'i3.a. I dU1:ante todo o ano A batata-Q' .. ce 
nr-.."e, : cuHUl'a Aqui estão cart.as e ,10- idéia. _ 2g ) Daríamos aOS melbort'S est,a Cl'lflUOO agora um prOblema .::;e-

Mas, como saucmOs, temos de tm, lcumentos dê.sse cidadão. ~sse ho:an- alunos de nossas esco!as de Agrono- rio e::ügmdo a exportaçao ~e, 60 m~ 
frenta:: O pr(Jb~enJa habi:aciúUo.! qUI: dês se propóe a fazer a recuperação rom, ou seja, o Go\·êrno em vez de toneladas produzIdas em Sao patllo.: 
existe em _ G, e/j,J~a. E' um problema do SOlo ero.3ftdo de Brasília e outros dar terras para: o agricultor ?obre' A 'batata-doce e yl"oquto perecn·el. 
muito sério.', locais. que vai a bico de enxada em vez de poIS ha des1dmt,.1çaO UUl'ame wdo o 

'para mim não é novida.de, lllas é dar ao agncultor a tal refOlma agra- ano, _ J 
O SR. JOSE: ER1.I1I·RIO - lamo~ procefsú ainda n&,o apl~cado ~:1l ~~l'- lla _ sou trabalhISta flut..êntlco, 'n15~, A lhdustlla de ahmen .. os - iJOde .. 

comprar o e:~.tlCio Va e do Rio Wce ga escala no Brasll. Se~ de expenet;.- a reform.a agráfla qUe se pret~nd a .3e dlZel-- esta llü la:.e il1lclal. .VlD.S 
por seiscentos milhões. Eta barato cia.s realIzadas ,no Instltuto Agron~~ não acredItava nela, Preclsamos p,_! êsses problemas sau complexo&, Por 
porque depois foi vendido pelo dóbro. d C Cem 300 casás pré-fabricadas e 3S mlc_o e al~lp!~QS, mas, a sua ~pl1~ g3r Os agrônomos, os bons aluno.:: de esse motIvo e que o fertIlIzante, o 

caça0 no Pl'Opl'IO ambIente, como nOSSas escolas e entle"ar-lhes terras adubo l11meral e a l'espusta ImedIata, 
a.partamentos forneciCios pelo GTB, Brasília, não vi.. de presente. "" 1 é 6 báslCO em tôda a Ag'1'ICUlWfa rio 
poderíamos transferir grande parte du Mais _uma VEoZ permJto-me, chrtr.~r I ~ . ~ 1 ,~j mundo. Ele e quem dá a respo~ta, 
Mimstério para. cá. Assim, :lao te· a atençao do ernmente patncio pa, a I Devemos dar premlOS aos me~.,)ol e", I EXIste' certa polemIca entre os u:c
riamos que viajar para cã. e para lá. a existência ,l"sse hOlandê.<; em nO::-5a I alunos. ~evemos. lnstltml' prem:~?s, I nlCOS que pensam em adubo verde e 

.Infelizmente o negócIo nàô ·foi ,rea. terra, Se. fOr vigarista, falal'('m,.JS terras e da-las :: esses homi'n.s, a es- no orO'ámco HOUve em São FaULO 
lizado. O prédio foi vendido à Pre- c<?m o General COSt.a e .?ilva para ses grandes Ya~otes rece~.for~n,~'lo"'1 poleml'C03. a ·respeito -de adubo orgá.
feitura de BraSilia. po-Io na cadela. mas se for honesto, ao~ técnicos rUIaIs .. As ·telfB:s .t!··am. n'co e de adubo material para o café. 

O SR, HUGO DE ALMEIDA. LEME vamOs aprDveitá-lo. . ~, ou melhor, podenam ser aaLUS em &te uJtimo e Que tem dado· resposta. 
_ Isso e lamentável porque e~.::;e pre. A verdade é que naO Vl nenhum usufruto. I . utilizado 
di::l- resolverIa o problema. dO ({esloca- trabalho real aqUi em BrDsílifi, l'eda- Dentro do regime ca;1:t~llisH, ainda' e e· 'h ' 
mcnto ,dos órJâo.s do Ministério. lizado por técnicos bra.s:lf!iros, Des e respeit.o a propriedHde tJriv3da ~ hO M , O aduúo ver<1e se!"~'e para me. orar, 

H d i t' que sou representante de meu E,:,-" em determmados aspecLo\S, as condl-
tatoa c~~u{.,~s dil~J.Q;:sI'd~tal~~ i~~l .. - tado, o RIo Grande do Sul, sempre nestamente" replto. ,~ . ~'Ções do solo, para a !Ixação do mtro-
nÔmic.l. para estudarmos a poss1bIU ... me bati~pela boa. pela exce~ente, r~- Bl;~~i~' ~::~~'tó~~ ~rg~~~~~o i~~ gênIO cofi: au~íl!o de matérias que 
dade de const.ruirmos casas e apana_ ~unerJ;\ç.a~ dos a&l'ônom?S. veterll1:'- divíduo do cldadãQ . é.~t.e tt'rla a terra [fixam o n,Hrogemo do Jir. J 

. rIOS tecmco,s ruraIS, enfIm pela drs- , , , I 
mentos p."ra. .lS nossos funCIonários, dplÍnação da vida dos nossos th:;lli. e os recurso/?, para expla"a-.a. O SR, CR~ACY DE OLIVEIRA -. 

A mudan;3.. para cá é uma necel:isi- MO. rurais, Agora, independente :ia l'e.crva de 1\las pede se~ lavado. 1 
dade. Não podemos atender a todos '-""V>O' 

o.s no::,~os eompromissa-s se temJs que Soube agora pOr V. Exa. que n1P.- cem hectares nas diversà3 parles do I O SR .. MINISTRO HUGO DE AL
n.;s d~slocar constantemente de Bra- lhoraram, as. condiçàe? financeiras ~os Brasil e de várias áreas. pata rect1pe- ~ ~IEIDA LEME"": A situação n'ão é 
su ..... l,ar-a o R-"J e vice-versa. O meu nossos tecmcos, Amda es~á mUito ração de solo. com ado('a..;l ue p:-o]ei.·os ' bem estoa. _ 
chefi' d-e gabinete está enca.rregado C1e aqués, mas já. é alguma COisa. sugeridOS pelo Profes"-:Jr WalIder I f' b t d 
r t d ' á I T HUGO DE "..L- Müller ou de outros O:le o M,n.;.st-éflO ,V. Exa. I.XOU em o .~on.?- e .. 
tl.y.Jr OS es U os neceSi; rios para que O SR. MIN S RO ~ da Agricultura julgasse nMlS sut.Js- I Vlsta .. Devo dlze~, de. manella Ílan~a 

enLl'ntremos a s:>lu'V',o dêsse proLle. MEIDA LEME -. Recebem
t 

.... , :f·'· tancial pelas nossos altos ae':;Jdera'os ,e positiva. que este e meu modo o.e 
rn~ de moradia.. , Cr$ 230.000,00 ma.lS a par e grau 1- ~ ~,~. " , pensaI' 

cada., num total apl'Dxillla.damente de para ess'*3 ~em hectares se!'.am ~C""l~:' ., ' 
O SR. PRESIDENTB José Er'mi. Cr$ 250.0{){J 0-0. nados agronomoo €, térnH'cs lur9b ( Go.staria que um dos dOIS técnICOS 

fio! - Com a palavra o nObre Depu.~' com ampla autonom:a 'Xtttul'alm'ent€ que deram parecer contrario 8 ésse 
tado Cl'oacy de OliveirQ. O SR. CROACY DE O~IVEIRA. - haverá fiscalização, mas com amr.ú1: prot.-esso do 01', \Vunder Müller d!s-

O SR, CROACY DE OLIVEIRA _ Aqui 1l~ 'Bra~il, ~ a~ubaçao químICa, autonomia, .! se;;,se algo. 
sem or1entaçao té{:nIca. tem causado São idéias nOSSas, mas creIO que nf)- I . 

QU.:fO Expor ràpida:rlt:nte meu i>·m- danos ao organismo do Romem e dos vas no DI'asil. 1 O SR. CROAC.Y DE OLIVEIRA 
6.,'ntrto e dar alciuma.5 sugestões J.() animais. A adubação química exage· , .' A " J pode ser 16vaoo peta descarga pluv1o" 
nu.,., .. ) e,mjnente Ministro, que IDUlt.Q rada. já fOi denunciada. Ad.~llltindo esse crlténo. tstart'l.lY'\os métrica, da criaç'âo de microchma. . 
nJ::; t.onra COm .su~. visita. Gost.aria Parece qUe vaitlo.s importar quinze valol'lzando nossos tlgrônJmo:.~ e d<t.n-j 
també.m do;: c:ongratular~me com o se milhões de dólar~ em' adubos Ser:a do-lhes poslbilio-lde df Jt':.;burocrati- O SR,·MINISTRO HUGO DE AL
naL.·)r J(~é Enmrio pela feliZc idei ... mais econômico emprêgo do método Z>ft.rem a função, )OlS os poucas tp:.ni- i\iEIDA LEME - O tIpO de solo dev6 
'l'.1:! ~.eVf' ao convidar S. Ex!:! para ê.si;!1 biOlógico com a, ~rie.ção do.s mlcrc\(ij. cos que temos ~âo mal l'emu~e.udvs I:.er estudadO e, expel'lmer:~ado, .por .. 
enetmll'(). • mas a aplicação adequada de J,:gu- e obrigados a VIver em e.>scntonos, o que há formação do. hQllZonte, ~o 

L'tn verdade o que mais nos dêlve inOsas que traz a nitrOgen3ç§O do que é lastimável. lImIte ~nde o solo esta, e a ~etençao 
prtv.~,lp;< .. l é a prudl.tividade do nOSSQ m. I.) 010' é pereclvel. No cerrado é mUlto pro--
.sOLO para que tenhamo.s maiOr produ noss s . ~ Não tenho mai,s nada a dizer a f da e diferente 

Os métodos hiológico e de adubaçao V. Exa" Sr. Ministro, a nào ser. un . . ção de ber.& de r".ollSurno. Assim, bus· I t t d' t' t d t (' são abso u amen e 1S m os, p'l'a terminar. sugerir Q. criação,. em Nosso interêsse é O e' razer .cc .. can'J.{\ ~~a produtividade é que DO.~ S M" t V EX fo'o em 
d t ' r. 1lllS rO, . a, ... U la,rga "Oeala, de residências R.zr,o- nicos para Brasilia, progroamanao uma evemos preocupar com a gene 100' í á 'odutos"" ~ . preço.s m llimos para v rum pr . pecuar' ,'as, porque o agricultor nao série de pesquisas para transformar 
e com os inétodos de conservação e Q~ . Id d I b "EX3 d Por: curlOS a e. em 1'0 a ~. " . pode comprar seu trator a cinco ou a Fazenda Sucupira em centro e 
recupt:.u·· .. ão do sole. t d GO'ás m ár'a P"ó 1-'. que no nor e e I. e - . - seis milho-es e tantos de cruzeiros, demoru;tração pare, a reg ao. Falou-,se que teríamos da Aliança' Te' ha m que se produ é .. Xlma a er Zlll ,e - Então, pOderiem ser crIados postos e pediria ao Dl'. Jos Gomes, que Ja. 
Para o Progresso Os recursos necessá-· ' n um m,'lha' o de S" ' ' ZlU maIS ou me os .;0,- residências agropecuar1as, p~ra fuei- estêve em cont6.to ..• 
rios para a importação de 15 milhóeb cas de arroz êste ano, ao preço mi- litar a vid'a dOIS que deseJ'am produ..:. 
ém adubos. '~1 d C S 1 5~ O{) <ac d ses O se, CROACY DE OLIVEIRA Clu"t e r . vv, a ~ a e·· - zÍr para <> engrandecimento do Bra- "\I 

~ãt? há, dú~da de qu~ a adubeçà() senta Qujlos, sente-se qUe o feto !'lão sU, ... ~ão quero mais intcrl"omper Vossa 
qUlllllCa e mUlto· conheCida e empre- se repetirá. porque oS plantadot'e~ EXcelência. Contudo, vamos importar 
ga-da ~ .larga escala em ~o o n:un. goianos estão desestimulados. não $0 O SR. MINISTRO HUGO DE AL- sementes. Ouvi de V. Exa. 
do,. prlllClpalmente nas naçoes de"en~ pelo preço mínimo do arroz. semp!'€ MEIDA LEME - ouvi com muita ',;6,- A Genética é mUlto· importante e 
vQlvidas, como é a América do Nonj!. estabelecido mas não vigorando para Usfação as ponderações do lJustl'e nos' preocupamos com ela mas de 

Sou favorável à Aliança pal'~. O êles, como t.ambém pelo esgotamp.nto Deputado Croacy de Ol1veira e fiquei nada va.le uma excelente semente im ... 
Pl'ogr{",sso, mas os recursos e benefH!lOS do solo. Uma região como essa. cU.lA. contente em ver o interês<;e de Sua porta.da, oU prOduzida aqui no BraSil. 
q,lP dela poderão advir para a n,}f,Sl\. produção já é superior à do R~o Gran- ExcelênCia pelo a~unto, que é fl1nda~ se não hO,uver condições de solo. 
Pátria devem .se" examinados, pa.l'$l de do Sul. não pode ficar complet-a- mental para nosso' país - des€nvol
qUe ·não sejamos levados a incorrer mente a'barCJonada. vimento da Agricultura e da Pecuária, 
em erros. ll;sseg recursO"S devem Sf!! Indagação interessante que desejo o que vale dizer da produção nacio· 
c'tm ... ·Hzados para medidas altament.e fazer a V. Exa, é se tem conheci- nal. 
recomendáveis e recomendadas. ~ão mento de que oS americanos já estão 
apenas para a. importação· de a-dl1\JOS retirando da lama. dos esgotos e pl'o
químiCOS. DevemQ15 usa·r proce:;So? duzlndo. em larga ~scala, ~1imento d.e 
1U.alIJ econômlcos, da renta.bilidade a!ta vaIor em Ototelllu, V!. essa vta_ 

E' imprescindível que haja desen~ 
volvimento harmonioso de. Indústria 
e da Agricultura, para que resulte no 

O SII, MINISTRO HUGO DE AL
MEIDA LEME _ As condições exis .. 
tem. o" adubo fornece o alimento. 
Houve êrro técnico, O importante I 
O alimento e II ãgua. Chegamos 11' 
eSsa conclusão, Se tivermos os el.e
mentos. a resposta· é posit,iva, 
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Deyo ... dizer ~"ue ê;:5e !erJiliz:lnt.e. ,C!ue ~ O .sH. A;)T0NIO CARLOS Se- \ t:.n.s:n,o, d;: t· . 
vaI ..,hega-:: ~ao 1:> .mll1~o~3 de aO.a- l nh0~' l'l2:ó .. tie,,· ~e, Sr. Ministro e Sé-) é neül U p!'o~I;~~'ded~a~~COla5stlD~O \ O SR.' ANTôNIO .CARWS - Ja-
;.:~ .. qpue 1. \aQ aet'ln~~l' l:apHiamente _ a: n-hores Cü"';:13:et;s.:-..t.as, JIleu vôo é eurto I grmo-" m8.3,.c da ('.ü'lel.tFão ()~o.se ;"'\~()~ 1?aU~õg~ s~rU~:e~r:d~~~~.Po~~çc~o"a .. e 

,,''< .õl'_. ç<:lC e. t~l ~ l~SO. 'pOlS 'sao I e de OUiX:'l altura. 1 riLcos e entl'l;posto~ aü;da em êÕ~}f:j-
ac.;~oo.s 10}presclndlvels a rfOs.sa agl'i- l Vou ut!llz:{!' u grata c:portunid:1àe' tntçflo, Existe lUU' ~'i:l'lO p,::tl'a SQ'lú - ,O SR. ML~IS'DRO HUGO DE AL
C~}. l~: a, E:5.::e"S lfl m.il~bes de 'dóhtres ,de V. EX.:'\' 51', ":'vj'jni:stl'o, esta;' p:'e.::.en- eiOnar o p:,cbiema ma~ ~Olibe qUe ; ME1DA 'LEME - ." e depois pedil'e .. 
v<.l,o-::,e ~r:m3f0l'l1wr rapldamen_t.eo em í te à Co:nf~~t;~ de A"'r:c\.lw.'a do Se-' WD2PE ia rever 'tO.(1,O ~êie pÚ'''gu''' 'a' mOs que o técnico fale a respcno . 
. cr~!.lel/'~:::, a!l'av~s d~ ~otWlenaça?' Na- :'nado, p~U;t .soLe~t8..r ~a:gUl,1s eEt;.arcc- i-'ua')' um "convénto glcoa! 'com' .': ~F:~~ I O problema da mecanização, Qe-rrtre 
c',~~):,: ~l'? C:'ed~t,o H.U;~~' que vai p;'t?- ; mer~,to.:; relat:\'o& a problemas ClO ::V1i- rL'_dü, Nau SDU contl'ál'io a c,)l1Ven,<J3 :,05 lnUn1~l'OS Com ,que, cont,antemente 
p! • CH~dlto dO _ f:lo::-.,o n?mem no i lLs:c,nO da A;rlcultu-ra, no .Estauu qUe com o .t'st~do, mM ~ 'hilver :una r<>- estou em contato, ;foi um em ,qu-e lnH!~ 
C8!~1r;?, e \'ltl. pel'fll1tLl' t.ttm~lem ct t~- If-epZCSe\'l\.ü nesta Casa. : \·i~f\u &-2 tOdQ5 os €-mpr~enément;~ \,ji:a.L'lmente agi. Máqui:na.!;, <l;) MI."F.H.s ... 
ta.!"l.{UO de ~t\brJcas ~ SUbSldl~r ~ ae-! O pdme:l'o refere-se à d:õ:fe.c:a ~anJ- ,de tod3.~ os co:1vênw~ que 'estilo seu . térlO estavam ao relento, Era um ·cri .. 
.sell:~: .... m~tn,o dn. p!'opna 1-!lm\l;-"tl'''", ,-J; 'Lá.ri.a a~1.ina1. Evid'ente-mente, co.up.c-! do ex2cui.oudos, o p:'ublema nã tera a Imel 620 trat,ores ao temp~, suJe:to5 -ao 
!u,""ü .... s.;);,CS, 'pOl'q\le de"graçÇ:thtmel1~e Ct)óO q'.lê tUuit0S dô..."Ses assuntus ,,'::l,l!: "O:,H;:~O Iji,;e mE'"reGI-" I deOó,gz.te, à o'Xithu;ão, ao estrago de bn.-
f()-.ll,U;~ JlnE.?-'laaO, l:.::',_ P Il"~'~'~: -a.:10i't~ 1.:2 ~'Jl·mçn,~\{j5,e e n~o pó-d-.;rão ter .-E'-'s-! c PC·~llria. ,a atençá J de .v., Ex'~ 'ps.,l'a: tena, de l:!::leu~âticos, Tudo ao l'elen
ad~~i)v .. _.6 ,l~a .SJ,,~lU\,.ao ,1:'!b"ol1hosa ,'pl):.!a lnl.CQ,ata. FIcarão como um .Jc-,~s~ p:'oiJ f el11a, pai.·" que a SUT)EPE!t?.(~es.de J:1.,Íle!ro e,llem nellllLlmu pro
Pfl' unos ,con.'oum,r c:>,se ,p,oauto, ! (f jo ,1t :.' (!viãência futura de V, I ':::'x:l I da~,tln:zt, I vIde nela. Isso _não era pJs.Sível! A má-

MilS, a propósito ua o!.re<;ão ' I rJâü- é.-e.:i~O:llH,.ce V, Exijo que J3.f1.·1 . Vo~: d4,r mn -exemplo fi. V. Ex:). de I guina não pOde ficar parada. E para. 
V. t;xu, leva:ctu, pa.s~,ürel, ~ -pa ... ~t~:~ ~ gu,t ~CJ: .:~ul é Municip~o ~ue tem tl ll1,a: .~1U ,prqb:ema q.ue viv.=mo3 in_ten.~- 11 ~m,1 prl)r~sor de ~ecanização ag!:i<:ola, 
ao dOutor Ady.Raul da Sdv'J. D"e~)' pccua,l';a f!l.zoável, pl'lnclpalm~nte ue;UleD~e: ,Na ,pra~íl de AIDWlTaçaO, no ISSO é ainda maIS grave,., 
CIO D2paL't8'i~1ento, de ,PesqtU;us ~. E.~~ ,gado let~ell'.o:. AnUHlment~,. realizamos ! mun;.D:p.l~ de ;[tnpocoró; _ há 11m ~o.s.l T~I\1.il~{)'S tôdll.s as .pr~vtdência2: 
per,mont.ações Ag"upecttar;~ qu' n una e~pQS\çao ,agl'opecuan:.\, no d.a Ice?-t.o:: -Q:e ma.ar ,prGdm;,ao _pe-squ~ll'a. (!on.:,cg~nm<}s levanta-r aquele esta.o.Q 
]lJOl' ~çn}F'('e Q • rOll I em;' ":. 1,~,~':::5 ne jU:ho, "DIa do Oolono". Ne&>-:1 All ex.;stem deis 'f~'~gorifico.s particula- de C.oiSR. As máquinas -oomeça·r-am a 
prl!t:ioo.l" [~ct(;S O" ,~~c~reClmp~r P?.::H'-,-,'\ eXPoS"",'ãO R,gl'OpeCUária,. há arn{Jstras t r~s. :vI'J.!1tou~se agora uma ia," '-"rica de I çfHl1lnhar para. êsse 011 aqur',c setor. 
se 1':7."rem' 'nece~~<~;io.s ~ I)~ qüE:, c1e p!'I)~1,1lt:J$ da região, pri.lltÍ;palme~t,tl i gero, para fornece'!.' ésse produto aOS Che-gamos ao ponto de não termos 

._~ _'o". ; de gf:t8.0 sUlno e bovino. ND COI';e..'lU Ibu:n:o.s qne abn.:;teceIP SanLos e Rio, verba para o transporte. P e1s.prn,1ei-
'-,. O Sr. Dl'. AO:\ Rali! da S"'S, ano, porém. não nos foi po..."SÍvel ~x· pr:.nc pR.!me!lte santos: barcos tl.'ipula-' ra -vez na. hLstória da. Marinha colabo

dlr.gl1!co-;:,e uo StmhOl' aepC1;uôo "t6r o.:; eXi'l11plo~, em virtude da fe- do~ por p~scadores da prl;l.ia" A fa- rou com o Minlstél'io da Ag!'lcultura, 
CtOfl.e.YJ.' ae Oaveira es~l:llece ;:l'T ·1;:'e aftosa que ali grassava, O p,bSl;11· i bnC'a de_ gelo f.Ji \lloDta-d,a. 'pelo .. ,; ~s- Um navio que ia fazer operação 110 
C;;M2c.t1lent..o de tou05 -os trH.oE',~h(J.~' tu [')i objete. à.e d:scllrso Uleu na Ll'i- cado~'M.- com~ :iá .)! .. 'k'lÓ' - e náo c.}!l- hQ:·dest·e nos auxiliou, O DiretJ: do 
n.:s;lz:u:lús com OS adubos b:n:ó?,cv.'>,. buna do Senado, em ;::.ue solicit.lva. ~ segl1lU. da aa;rt~:l'H de pesp.f:\ nenhum I?PA nas dizia que .aquilo era impos
cor:hecer Civt> pI'QeÇs~os respecúvo,", fôsse ,S::Zlliada a vacina. 11: a J'e.s.1w"t-Õ\ I fl!1al~CHl.'n1;...Dto pa"O! f':tioCI' o in ... e .... r.i- slvel. .Re3po:ldi: .se fôr pl:eCJso, me\l 
l\:\' filh.o aniüJ.~(: do produto e já p.::tar \ {I,) M~n,is';.é:"io foi a de qtJ.e não h,av:l\ ~~nto,., _Os 'Pesc~dçH'~:'- inv~tiran'l.. moJol'l.sta pode c610car 'lá as mãquína& 
seu D~p-:l!.tlilllf!'nto IUCi:Ii'>lYe provi- v~:.(;.~n'?., _ _ , SE\'3 ffi!l?,0es df cruz:~f(\S;. '" ~ra se.re-,?l tr~n~rtadiis. Em dois 
O~.'1camlO a lr:stalaç.âu de tl111 '')l'O'ã::! DiJ.:;eJava saber de V. gxq se e"t,,; Os ba.c~s saO c,QnS~'Ul?:)~ em biib~ o.as e melO fru feto o em:~!'que de 
no U:stl.:to Federal exatiirnent€.~p;ra . Iunc~mÜl.ndo, ~ ~ .. aborat;)no ue VtI:C:.> I t~s'.,em .t:,es est{\.l~l~'()S, No.v pcrteu1 o:::; 148.,,,tratores-, 4~ j,ln:plel11ento e em 36 
",ti

U
! 6ft'em, 121.8.." p~.iqU;Sil.~ llO sen- nas nJ MU:llClpiO de .J?açabll, r,!gluo ;P~~C~~~Dle;:, adqUll~l ba:'(.-.:'-" .d~ p<:'s,,~s I hOla.S descarrega~os em Rec:)fç. 

l.no cc t.:'c'l;.:,lUl'ruar o eer:c.d.o em grandz. p:-ouuto]'a de ':';UL?OS,. ~ ex.~- ; ?"'c;:. ~_ntos" P?r falta de cr~tto, pOl·5 Como dE'r~do a tese d~ que o tra-
1 t.:l .. :~ úroc:utlVas, Ao ,[mal. -;:,u:iellta l,~m cm~o gfa-ndes frlgonfloos q.l!~ i ~ ,,":"1] D'EiPE , I e!.1 hneute . -:- nao ,se1. se I to~ deve Stur para o ngrlcult<'h'. :nu,.. 
u estude de ps"qUlSas das le<TUlni"O"'1" a;)n~-;t€cel1l $[W paulo, pa,r(iná €- pa:'ti' I' ~?tada para. a generalidade do prQ-, deI. o plano pa.ra que fôsse 'l.ilda a 
U\),C.'k, de ,qUê- re-Sult.otl a.' ;eh~"'~~ "'d~ do Rio G~'ande do Sul.' ,olêilln pesq.uelro 12'0 Bra.s!] - Q ., .•• maIOr parte dê,..'lSCs tratores pa:a,' l'e-

~' '1 • li.,. ' SUDE'P:E alUda nao .localizou ésse pon- venda, 
lu e'pp/"':'es :Lt.am::."nte produdvas. I Q.:~\nto a mecanização, desejO Fa.:-el Ito que atacado 1U1ediatamente dUlá I Npsse aspecto da Prefeituril. fi f' 

O SR DEPUTADO CROi\CY DE 'se o plano de l"evenda ,ie tralOre:; e~' re:-1.l11ado lmedlato, 'feIto amda nenhum pedIdo m no.? OI 
OL1VBIP' -!:::lr Presidell:e- <.toutOr ILá em eXEcuçao e se eJ",e plano pcvle I 'ilsped-o mteressante qUe 'po:~s.e um 

_dI.. _, ~er e-::.tendlcl0 também a pquenas P:?_ O mesmo problema eX-lSte com "e- I exar..:l r I i ' t'1. emas 
A?Y Raul, esto;l ,sat!;:,fel;lSS_m? com f~eJ.turI.l2. Tel"..ho recebIdo in(tm~ras' Iaçáo ao Banco NacIonal de Créthtv! o Dll~r' pOlS ma.s tarde fal~l'el com 
~s ~~c:arecd.:nen~os CJu; \; ~ 'E}".>. me WlIGlt.3.CÔes de meu Estado paJ'a que ~oopera:-t:vo, Te-mos também f.rlgOl'i-1 dallc\ad'"e 1~~ DPA't Essa e uma mo_ 
JJ, e" !lI, Ma,~ desejO lll~orn.a. tl Vo;,sa o l\!tm ... tello faeillt a máxuno a ilCOS de coopelatn'a,s em Santa Ca-! O· .• res.san e. 
b<:.:1hor!a que fOlam descobe!'L;t.", õ\-qUl ,,,,';,c"r'.~~ ..1" t"0tor ~<. c~,ota Gan tar'na os quabS têm a ~alOl ~lfiCU'- \ E SR. APHANIO DE OLIVEIRA -, , ... , b 1 " "iu.,,,,i.,, ':} 1..«"<» q", \.W ,em.-:;,·' ...... ...... 1 ta 'nt"'l'essante a felt I" d o~,a;j leg?illln?sa:~, ... nl,;51 ella.s, Uilb quaIs ta cata.!'!na, seIS mHb~ de Cl'UZel~ Q'~d? em com.egUlr crédJto n" refendo vên' ~ c~m ..} 1 e um 0011· o~ proprJo&, teclli",úS do Mm1sG_erw não, ';"$ o.omo em meu E,st.aa.o a malOWt jBanCo Cooperatwas, como a de Alto ex!O'~ Plano os MdilliStéllO e pooer~se-la 
t).un'3,[n conhecauento E sao duas \ e de peNuen. proprledade às ,'ê"'es Boa Vista, que está com uma fáb-i·ca! {'O - e mercado para sua ,., t " d <t d' ~1 OI. ,~ , ~. d . - ~ aoüoftC?o t:~pt:c.es que, fiO con Ial'lO a. emalS, üm ftoT,cultor não pode atlqull'i-lo ILfHnecell o qUêl}O para Sao paulo, se I - -' 
ao ll1vez de suga! umldatl.e, absorvelI~ Então~ algumas Prefeituras e~tão m· l encontram na, mesma Situação. I O SR ML'\.TJSRO HUGO DE AL~ 
v Olv5-1ho e o lllcor"pt;~am ,,:0 SO'O'll Lel'ei'sadz.s em adquirir tratores s~b \ ít:;te o prONemfl.- que desejo colocar MErDA LEME - Exato, . 
Come todos sabemos as .dellla15 Uram o emper~ho da cota do impôsto de I à consl<teração de V. EX

a
. C~mo dls-I O 

umidade do solo e a ~gua asSlfJl e cos.wmo OU de renda. de modo que o \ se. p:'oblema d3 mmha Reglã.o, mas SR: ~::-'TONIO CARL9S - Com 
como que e,upOluda. M'mstél'io não fique desamparado no qlle ~em grande llnDortânCla para a a.toti;CSdl.'l·aFça'O <ias De1egac-las e Due .... 

I' - . • I eCOPQmla catar nenc P d' 1'1"s e omento Agricola 
O SR PH..ESIOENTE (José Ermi- ! t ,;>ncunento das promissórias. AS Pt'B" i - . • ~ _e. e ma a vos~ . ' 

rto) Te~ a pal:avra1 o nobre Se~ador féltUt'ru; apresentariam um.a lei d:9. Cà- \ $);;, Exce1enba, ?r. Mlmstro ,que ?is~ O SR. Ml~'1STRO HUGO DE AL-
o-=é GUlom'\rd 11n~.ra Mlu11clpal e, se necessf!l'io, pn.s ri I sessemos a "'o s,?bre o .I?roblema, sobre MEIo.-\. LEME - QuantD ao 9.-sp..".!cLo 

J ~ '. . ~!'iam procuração para qllE' o Mmt",~ I ~ ~LStltl'9 da der:UJa: ,la que é de 0"- da SUDEPE, vou fnIar dIretamente 
O SR. JOSÉ GUIOMARD _ Se~ 'té1"l(' recebe...'"-Se, na Delegacia :F:sc~: Ul'o' \ econÔ!Ul naCIonal. COIl1. () Superintendente, para obser_ 

l1hor PreSIdente. i ... :'i'l apenas uma I ps.rte da cota, .ato a V. Exíl- • "ar êsse assunto fundamental - a 
p~l'gunta {\Q' Sr, Mm~stIo, aliás mUlto Quero tamb~m dar ênfase â "ar"e \ O SR, MINISTRO HUGO DE AL':.. c?nstl'uçãO de frlgorlflCos, lmprescln~ 
b1mples. ' ' ta ,~XPOS1Ção de V. Ex_El'n)ôl.lre .p·eç~flIMET~A L&\1:E ~ ~UVl com muita dlvel, para a llldú.stri~ da pesca. , 

V Ex SI' Mlllist~'o se refeflu a F mlLm::o.s, ,santa qatan •• a. ai.as, J::\ raLenCa:O AS pOuderaço% do ilu3tre Se- Quanto ao ,.-~anCO_N€l-C10nal de 9re-
t' n.'cos a"ug'e$eirOS (l"~onmno'>., ;.:c .-!lê benefICIOU da açao de V. EX?' ap~- \ nactOl' AlJ,~Ôn.:O Carlos e agl'ad-egn -suas dito OOOpel'avlyo, nao consegui a-mda 
C~t' ! ~ ~ -d . qu bâ - e~~s- ~ar do pouco tet?% de_~ro,stê~lQ, p015,pa:av·:a-s.. nomeare ?r~dente. O Sr. Pre.siden ... 

. E:; ou In O!n1a o ae e li n ti. safra. de fa.l'll1ha de mar.dlÓ':!tl. do I te da Repubhca já está exmnína.ndo a 
t),dade dos elet:le.n~s, dê va a para. ú But n:e "::.a.nta Catarina está seooo ,1~ ,O. SR. At'lTôl\TJO CARLOS - Fi3 ·situação, t>ara que pns.:;a. dinarr:.l"'êlJf e 
trabalho do .MllllSténO, que todos 1 e- -quirida pOI. preços cOlnpenEo.O,)l'es p~'!c. JustIça, a V, EXf.I. Q-tuar de forma decisiva neste' b-ànco 
c~onheee~os ser cientIfioo. Mas ~,~~~ Bl1nC0 do Brasil. \ O SR. MINISTRO HUGO' DE AL, _ tão impol'tante,. ' 
~ce~énc~a, ce1'tc~ente \:.e-:€ conhe,,: , O SR. MiNISTRO HUGO DE AL~ M~IDA LID.1E - .. : com re-.spelt-O à O SR, ANIZ BADRA - E!n cola .. 
ll1e.nto ~e qu~ fOl!im enqua~ad?s'le!O I MErDA LEME _ Muita obl'lgado. ,fannha de mandioca. Ouvi mesmo boração coro a tese e.sp<>sada. pelo no .... 
llue OllV1 dIzer, cerc.a de selS nU ,un· . _ ! com atençã-o, priUcipalmente porque bl'e Senador Antonio CarlOS fiz.enlos 
cionários de "mesinha.", de "ClScnta", ~ S,R. ANTôNIO OARLOS - &" ~ I são itens fun.munentais e de gr.ande 
UlHIl chamado enquadramento. vopa pnroelra a vez; que essa sa,fl'a está impOl-tância. . em 'São paulo uma experiência e con-
Excelência l;omou alguma ,providen- ~endo colocada a preço razoável. ~, ' . seguimos o financiamento (1e autoni_ 
eis, s&bre o assunto que aliás. foi Deseio saber de V Ex' se tem co- A vacma antlaftosa foi mi,nha. prl- 'leladQr'Éls com garantia. fie quotas e 

O
bJ.eto de inquérito ainda' na gestão 'hec1nlento da reação 'aos prol1utol·-';.:i meil'~ preocupa.çãO, procúra.rei, dar poss:{y afirmar a V, Exa. que OS l'e-. t. é II A... veloc'dade de trabalh . à el sultados foram ótimos. Financiamos 

do Mini.Stro oswaldo Lima Ftlho? qurr"lJ o à mlsmt..'a da f Ct a \.l'i'o- mall· ,t ~ . '. ar roalS qu e 2M municípios com autollive,'aàoros 
_ u:oca com o trigo, e' da. pos,siNlldadti se 01', m~, lnfel1Zl!lente,. alI!-da não " 

. () 'SR, MINISTR.9 HlJ~O p.l!.o AL· da .. co1c-cação da safra da. fécula sem chegamos a .concllUiao, pOIS eXIste uma, ao preço de oito mi:lhões e hüje já 
MEIDA LEiYtE _. Nao -puoe. runda vew prejuízo da safra de: raspa., de l'na1.1~ ,Campanha aa Aftosa, rusunto também está. custando quarenta milhões. 
rlficar êsse problema,· Sel, é claro. dlocá. . Itratõ1do pelo, Departamento de Defesa O pont-o de vista é com referência 
dêsse enqu

2
draJl1cnto. Estou a.rru~ ""' da Expansão Agropecuária. Está. 'ha- à -Caixa.··Econômica -E5tadual, Se V. 

mimdo a eo.sa em chú.a. c~1ocando os . d ~-R. MIN1STRO H~GO DE .;\1...- vendo choque. Assim, precisamos re- Exa, estudasse êsse assunt.-O r~feren
técnicos, mas vou exammal' (} asWj..-IJJo.,"'IDA LEME - l!.."Xato, ,mover o empecUlw e reativar o as- te 80 financiamento de tratore.., com 
.suntú. que é de inwortância. ~ri _ O f?R;- AN:~NIO CA.R~S .=.... Mt~ ,<:~nto" Sem J(n:ida~ o aspecto da va- gara~tia de quotas, de acôr;do com O 
inquérito a Tespe1to porque tem~ de nha uLtima. p-í •• .,unte;. -r~fel:e~se 11 :' _., C!}1R, e 1undarnental, pDrque; se COll- que. está estabelecido na Co11Stituição 
toma.r pr(}vidênci.as enérgIcas, Há SUOEPE, .. -que constitUI fP'Q.Ilde ~ ... ~~- seg1.lll'mos apenas focalizar uma das, dal'l~ll1os wn, paSSO avançadú;simo- no 
pessoas que foram nomeadoas (lté em rança p~\a santa catarlllR-, Infe.l~- pragas - -a, aftosa, teremos feito o sentido de u.m atendimento rápIdo ao 
cargos inexistentes. Quanto ao nü~ mente, a.;.e o ~omento a SU?E?E ntl~ ba..<:tante pe10 Brasil. . :peQ':leno agl'lcultor, a f:!xempi? do que 
mero dos ,enql1adl'sd{Js, ainda não começou, a agIr, ~ouve diflcu1da~e., Eftamos incentiyando o Iunciona~ ~ faz no.s Estados .unl~os, ,aonde "São 
pude t.xarrtiüa-r com exatidão. . I 'l~~ P!ov;mento ?O tj.tula: ~ SUpE'T~n~ menta do 'l?,boratro:lo de Barretos e f~anCladO,<: pelos mUlllcíplOS e n.ão, 

. _. te .. ~enc., Na .!.Jmmis.tHl.çaO antenOl" de outro em '.Goiâma, porquê.. a -vaci- :pe 00 Estados. através de garantIas 
O S~. JOSlt. G1:!IOMARD _ Estou hou:ve mud~ças de _Superintendentes m\., sendo a técnica tôda especial, com das quotp...s, 

ELtls!,e;to. QhngoadO ti. ·V. Exa. mUlto prÓXImas umas das outras. trê,<;, variedades diferentes de VÚ'us ·0 SR MINISTR.O HUGO DE AL 
O S!l, PRESIDF;NTE (JOsé Ef1ni- A verdade, ~ que San~ cata.nna qll~ devem ser obsel'vados, ft, vacina \ MElDA' L"KME - ·AO'radeç.o s :}a: 

riO) T1;~1 a. ;palavra .o nobre Senad'úr apresenta condt.ções ~cialS pa.::B um eXlge .CS,tudO mais 'aprcúundado, ,OOl'ur;ão, ' porque re,almerite re ~es~nt 
Antônio 031

1
08. pr()gramà, .de tomento- lo p1'oduçA.:.I peS-- Vf'-..r1fj~rem.?S. e<>m a má.xUnli. aho.n~ lun valor muito grande .e ou~ e

a 

emeira. Lã, não temos o problema. do. ção, a sltuaç.ao de Joaçal'\a, . . sullado 40 !LTla.Ilcirunento amo ~ã.~ 
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aula. Aliás estava. mesmo pensan- exerceram SUa atividade, com sucesso, O SR. ANTôNIo OARL-OS - Fi- A indtb.tia. prhada está.-se adap .. 
do em falar com o 6r. Presidente da no norde.5te. mas qUe em determina.do cal'ia. muitn grato a V. ExB. Se nflo tando aos novos mét-edos e já entrou 
R,epública a ê,ste respeito, para que mom'ento sentü'am-,se desestimulados !ôr possível instalar o laboratóriQ, me~m'o em hnhe. de produção quase 
a Caixa. Econômica. Federal atue no e sa.íram de lã: pelo menOS um pÔoSto de distI'!GJiç:i;C- norma.l, com a perspectiva de que. 
sentido de auxiliar, não só as Pre.· e vigilância. . ' 'I t 
fei.turM. como t.ambém as n",:.".qLnas O SR. HUGO DE ALMELDA LEME O SR. JALM:E JAIRO LIN.;;:. no proxlmo ano, no Brasl, o abas e-

I 
D " inf" a V Exa ue .... cimcllto de vacinas terá subsídios agrícolas, . - ~eJO ">.orm r a'. . q Quanto à nn .. te da vacina. da Miosn, 

t 've m Washl'ngton h' OIICO 'em 1"...... subsümciai8 p:3:a o atendimento das . es 1 e . a p L - houve realmente urna fate de ;;;ran-
-q SR., ANtZ BADRA -:- ~·.!Vl Q:n Po ':.i.<;~tando a ol'gat:ização dos ~o- de dlÍlculda-de, não só no Mmis1érl0, suas. nec(>.:-'iid~d:s. " 

mUlto plazer o nobre PIes.dente da luntru'los de paz SeI da sua açao 'mas també nas Secre~al"a de A ri Posso adIantaI t1ue dOIS glRnde~ 1a
SPPRA, Profess~ J'OS:í . GOllle<) da ~fas; alguns já trabalham aqui. nã' cultura. dO~ Est.ados e!. ft~ snos Ja~o~ borut-?rio...,: e'ltr8:ng'eircs - pfi7e,. 
Silva, quando aflrmou que aten~e~ eletrificaçã{)o rural, _ em Piracicaba. nl.-tÓl'iOs particulares: ! ~me:,ea.no, e ~eIlcome Bourrol1:I:~, 
plena?1ente o Art. 13~. anteproJeto Há um grupo, se nao me engano, em . Ora- é preciso que O Mini,stéd,' I lTI-;!es - em Sao Paulo, pro'1117'~'10 
elabolado, e que C<''1Slc .... ra., C01110 o Recífe • f' al' - t.. -b vacInas em O'rande quantldade Te· Senador José Ermír10 de MoraJ..s de . exerça lSC lzaçao e con rou' 50 re , o ' 

. ..~. • Quanto aos japonêses p~!'ecf' CJue o e~sa' pl'>cduçãQ. Tudo isso demora. l'eUlOS~ aSR,m~ a.~'ma,", p:'l1'3, c~mtater 
!.undalUental,tun.~;~~_ncl!.' i1et qUe V. p"oblemu é mais de mercadO. ~s~e Já em 1962 na administr"çã . de "VIi- O tel1."lVel ma.t com eflclencla . 
.z:.xa. aprovel o lD=,><t3 'na e {) Art.· t 'd ~ 0"" ' u , o I 
18 do nosso anteprojet<>o Que se en- grupo que, e.s .a.va, no noz e~te. ~ a~"ra nistro. Romeiro Co.".ta. f?i bn,S,':Hia R . O SR .. PRESIJD1i:NTE. (Jos& Frm~. 
contra no Senado. Fcr,i':,.·'!aria a se- se e,ncontIa no lItornl. entre .... autos P9rtarla 379. que dIsciplIna a pl'odl]-! rlO) _ Sr, Ministl,ó Hugo de A1me-j. 
guinte pergunta: Rã uma preocupa.. e Rip. ç~o de VMl.na. C<?z:t~a a aftosa, ,1l~O da LemE". Q. Comissão de Agric1l 1tura. 
ção em t.odos 05 mtm!cípios s6bre se Devo adíantar a V. Exa.. que VOU so per ,órgaos Of:CUllS, mas tarnoem do Senado da. Rerllíbl!ea Rg-radf'Gf' ~ 
ha·verá alguma alteração no que diZ promover uma reunião com os adidos p~_r entIdades Pl'lvada.s. N.e~~a. eca- ~enteã.se honrada cem a p1'rsp"l1.f'f! r'l'" 
\respeito ao impê,-'\to te1'-i'orial rural, agrícolas de vários países, para que slao, woc.edeu·se a um ~ev~n!a~nt'nto sente-::;e hOUl'ada crat a pl'csE'nçn de 
pa..<;.S8ndo da eSfera do munic!pio par.a pOSE'aUTOs, não a.penas auscu1t!ll' o- seu e verlllcou-se ~~e a. mal0na na~ rs' Sftl conhecimentn R todos nós qUi' df>· 
a esfem da União, ou fica:â- e.st.'tbe'le" pensamento, mas ainda. verificar ,0 t.av!1. em. cond~coes. de prod ;tl~ra, .sejamos cOJlhecer rtlg-o sôbre a a.gr1-
cido o que preceitua o Art, 57, em mterêfse dêsses países no comercIO Hav13· nl:ul~o e,x:gênCla a ~er ~umpJ'lda. cultura, a "pf:'Cuárla e a pesca, 
que o impôsto territcr.!c.I reral sCl'á de pl'"Cdutos agrícolas. Dal U dl,mmUu;ao da pro~,uçH'~', l • 

empregado pelo mnn1e1pio como ins ' Poster.lormente. Com a In", rJeaO 
trmnento para melhor aproveitamel1: O SR. AFRANIO DE OLIVEIRA -!2a5, vieram as eXigências relat.h.as a 
to da terra?, Sr. Pl'esidente. antes de encerrar, gos-, instalações, capacidad~ ik("nira, can° 

O SR.. MINISTRO EnGO D1: AL_ te.ria de OUvir a pnlavra do Dl'. Jaíro trôJe, e tUGO .mais que pude..sse ga
MEI:qA LEME _ Há. Ull1:t ligeil'a al- Lins sôbre a afto~a. Il'an~ír a produç~o, t~el.u~i\'~ [f.(:Umcu
teraçao, não na destinação do impôs- O SR. JAIRO LINS _ Reg. daçoes i~tel'naClQna.ls, del:lvada." .de 
to, mas ~a ampliação d~ critério de onderei ao ilustre Senador An- comprontlSsoo .que o BraSIl a~L:mll':<' 
tecnificaçao que o proJeto contém P~', 1 ," t "~, p' na Conferêncl'9, de M,::mtewL-deu de 
mas a destina· "'~ f' 1t, d' tomo car Os pllm€llra!llen.e ~I'),) o 19-62 que nos obrjO'aram a morlificar . çao n<lV 01 a €la a, pro.blema do lnboratól'lO de JMl..caha..' dO _ 
mesmo porque não seria de "boa fi! d d é m Santa. Ca.tarina o SIStema. de pro uçao, im'P1.antnndo 
tl:a~egia tirar 'êsse tributo dos muni: At ver a e que le h t"r'o d~ La~ Uln.a. riova técnica, da produção e do 
CIPIOS. .emos apen~ OS :] oro. .. o 1 S <:é cultivo do virus. Tivemos ne.cessida· 

O SR. ANIZ BADR-A _ Evidente. les e.o .I~tltut·O Central de são ,J?~ 11: de de rp'a<iativo.mcnte fOl'çar O~ la· 
mente se houvesse a reorganiZação O d\1:illISteriO

I 
1u.t.a, cOm ml1iia ~~~I~ boratórJos, partJcuJ31'es e oficiais, a 

tudo se encalUL.\hal'ia para a tefor- da e .. em re açao. e. pessoa la' ad()1;al'em uma técnica para que o 
ma. Agradeco a. V Exa 1500 . d por lSJ:iO ainda nao instalamos o • cultivo do v[rus se fizes.'se n' la.ho· 

Ficamo...;; .~tü·"feit-os em ouvi·lo con! 
ri. fl'aJ1Qut'za COm oue V. Exn. se eX
pre!'sotl nes! e plenário, Rogam O~ a. 
Deu<; flue o c.riente no sentido d" (I11e 
o MinisférIo dn Agricultura tmia rle 
uma.. vez uaTa. f:emnl'e da im"bQ;d!1.ne 
e enverede per uma fase din:hnica. 
anf,e('itHlndo melhores dias pa:,a o 
Brasi1 , 

Muito cll':i<rado fi V. Exa, 01Jui!C 
bem! Muito bem.' palmas). 

AViSO 
Concurso para 

Auxiliar legislativo fato tranquillza.r oS 3 üOO n Inra,l. e boratório de Jonçaba, de forma que ratório e não pelo pelo proce~,<:ô nn· 
brasileiros. . II ClplOS pri.meil'o vamos. cspera.~ que ~ ~e C~?- tigo, pelo qu')l. esfivamos abrlndo 

so11detn os serv1909 d~ 6~j:PlOS P-XlS- focos pel'manente'3 de febre aftosa As provas ~(e Português marrnd!l,.s 
tentes pa.~a depOIS ... ent9;O. mstal:l!tnOS em todos os matadouros e cercenndo para O<; di~s 12 ~ 13 do cOl'rentf>, f'~ 
novas Imldades. Nao houve dcsmtc .. n. possibilidade de assegurar a expor- cem Rdiadlu~ pára () dia. :10 (rJi)min-

O SR. PB.ESllDEN'IE ("os~ Ermf
rio) - Tem ~ palavl'a o nobre Depu
tado Pedro Catalão. l'êsse. ta('.~o de carne. gO) próxlmo às 14 horas, nos seguin· 

O SR. PEDRO ClATALlIO -- Ape
nas uma pergunta:. dcseiaria. 8R-ber 
por qUe o Ministério não promove o 
aiPl'oveitamento dO!; chamRdos "vo
lWltários da. PAZ", da ONU. aqtIi no 
:Brasil c, ta.mbém, os seus econontis· 
tas domêstic{)s? 
~se.s técnicos estão servindo nn 

maiol'ia dos países latino-americanos 
mas não me consta haJa um Só dêles 
aqui no Brastl. 

Aproveitando a oportunIda.de farIa 
uma. ~er~únta. rela.tlva. a-.c~ pe-"c?{iOl'e8 

,japoneses que dUl'-e.uté: certo temuQ 

O SR. AmôNIo C"A'RLOS _ O Fiz parte de uma Comissão que foI tes locaIS: 
prédio não, e.st·â sendo utiIÍl'~$do. E' à.. Europa estuda~ o .as.sU~l~O. em ]961. Inscrições de número I R 1.1(}1) 
uma região grande produtora de su1- Twe, na. oportllnldade. dIfIculdade en1 ':(Elefante Br O) 
nos, dispõe de aeropôrto. de estr:\da de defender os tntereSses dn BraEU, Dor" "a.nc 
ferro e, agora, \'a1 ser servldR. pela que o argumento a.presentado era de Inscr!ção de número 1.101 e. 1,800 
BR .. 14. vrdem sanitál'iQ. Diziam, então, que· (Caseb-Plano Piloto) 

érámos os primeiros a di.ssemínar tt 
O SR. JAIME .rAmO LINS - De febre a.ftosa. entre os rebanhos pela 

momento. não posso responder. Mas, processo uti1ízado e nuo podfamos da.r 
se houver intel'ê3Se da parte de Vos- garantias de um g-ado são. 
sa. Excelência, eu me. COtt1pr:c-meto dp. Procuramos, gl\1:dG·!'.ivamente. SDl\l
falar COm o diretor e depoiS tl'ans· donar () impa,.e:-se, Acrpdj~() Que deu' 
mitll' a V. ERa.)l1.; notí.cias que ob~ t.ro em breve errarl;(>~l "pmos ~ssa 
tivef. - .- .- -- 4noculao~o no.! m.t"úouroo. 

" 

Inscrições de número 1.801 Ao 2.448 
(Congresso Na.cional) 

Os candidatos deveráo COmp1?,rêrer 
30 (Trinta.) '"\1inutos antes da hor<\ 
fJxfld'a. nos 'JOC(l'S • tima. jndicndo.~, 

Dias lO - 11 - 12 _ 15 e 16 de 
.eteIllQ,O de 1964. 
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Coi\USSõES PERMANENTES 

MESA 

'. pcpsidenfe - Moura Andrade I PSD, 
.J .cf- Pre:S1Gp.u'., [\(.\gueln< dl:. Gama IPTB) 

1. ~ Secretárjo - Dinarte Mmis I UDN I 
J. ::3~crt·tarÍ(' - <.tJloert(; Ma.rinho ~PSD) 

3: Secretario -. Adalberto Sena 'P'l'S, 
4." Secretário - Cattete PlnhelfO IPTN> 

,1. J Suplente _ Joaquim Parente ,OOI'H 
t.. SUplente - (.-1:' v,tmC1l1' ?SDI 

3? Suplente _ Vascóneel10s Tôrres IPTB) 
4.0 Suplente - Heribáldo' Vieira 18em legenda - BPI> 

REPRESENTÁÇÃO PARTIDÁRIA 

-PARTIDO·SOCIAl DEl\iÓCRATICO ,PSDI :... 22 ..repre~ént&'1tes 
1. Jose GUlomard - Acre 12: AntÕnJo Ba!bUIO -. Bahia 

I 
i 

1 

I 
-! 

I .' 

"2 Lobão da SlIveira - Pará 13-, JefferSOD de Aguiar - fi:. Santo 
3 EugêOlO "Barros - -Manlnhão . H. Gilbt!rtA:l Mannho - -Guanabara 
t. Sebast.iàlJ Archer·- Maranhão 15. Moura Andrade - São Paulo 
&. Victorino .Preil'e _ :~lara_nhã.Q 16. AtUio Fontana - Santa Catarina 
8. Sig-efredo Pacheco - Piaul 17 Omdo ;\Ilondin _ R, O'. SUl 

. ,. Menezes Pimentel -. Cear[\ 18. Benedito VaHadares. --·M, 'Gerais. 
. 8 Wilson Gonçalves - Cean\ 19. Filinto Müller - Mato Grosso ( 
-D Wa.lfl'~d"· Gurgel ~- R G Norte 20, JOM" 'Felictano _ Goiás 
10 Ruy Carneiro _ Paraiba 21. Juscelino KubUschek - Goiàs 
11, Leite Ner.o _ Sergipe 22~, . Pedro Ludovico' - Gofá.a 

PaRl'tuO rRABALRlSTA BRASILEiRO tPTB) - 11 rellreli:entantes 

1 .. AdaJbel'to Sena - - Acre 10. Pessoa de QuelMz _ Pernambuco 
2, -OscaI Passos - AC1'e n. Jose EJ.'mlrio - Pernambuco .' 
3 Vivaldo Lima - Amazonas . 12~~ Silvestre Pél'lcles ":" Alagoas -{ 
4. Edmundo Letrj - Amazonas "'/13., Vasconcelos Tôtres - Rio-de J~ 
6 ArthuJ Virgílio"- Amazonas neiro _ ._. ..', . -
6 Antõmo Jucá-.- Ceárâ 14 Nelson Maculan - Paranâ 
7" Oix Hutt ROS:ldo - R.O ~orte .15. Mello Braga -, Paraná 
8. Argemlro"de Figueiredo ... paraíba! .16, " Nôguelra da Gama';' M. Geh\!s 

D Bar1"(),", Carvalho - Pernambuco ' 17" ,Bezentl ~e:to - Maw GtO&I 

UNIAO DEMOCRATICA NACIONAL !UONl ;;. 15. ,eJ>rese!:!I~t .. 

1. Z8C'harras de ASSUtnPGáo ~. E:'a.rà·e 9. Padre Calaza.n! .:- São Paulo 
2. Joaquim~ Parente -- Piaul '.lO .. Adtilpbo Franco - Parané 
9. José Cândido - Piau1 li Ú·inen", ,rnlH\Usél" 8,· oatarina 
4" Oinarte Mariz - R.O. do Norte' 12 Antônio Carlo5·-·8~ Catarina 
fi Joãô Agripino - Paraíba ~ .' 13.; DanfeJ- Krleger - 'RJ-o Grande do 
6 RuJ Palmeira - Alagoas ~ Sul . ~" . 
'i Eur!co Re3ende - E. Santo . 14. Milton Campos ,- Minas .Gera!s 
8.- Ar .... ":,,,,,,, Arinos - GU:lnabal'a (,15. ~pes. da Oosta-- Mato Grosso 

.PARTIDO LI13ERTIDOR--,~;~L) ·=-;2 representantes ,~,~, 
'1. I\IO~"sto de Carvalho - 6ahla I 2. Mem de' Sá - R" G. do Sul , 
PART~ rRABJ1.I.r.JrisTA. NACIONAL (P'TN) .... a repr"esentantel' 

1, Cattete ·Pi:.1heil"o ~ :Parâ t -2. Lino"de-Maoos - S.' Paulo 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA (PSP' _ g repr""entailt.s 

BLOCOS PARTIDÁRIOS 

81000 Parlam'entar Independente 

PSP •••. 1 .............................. , ••••••.••• ta Senadores 
9 . Senadores 
1 SenadOr! 
1 Senador 

PTN •••••.•.•••••••• ~_ •.•.•.••.•. ~,~ •. .L'l ••••• ".',f.' .. ' .';-'i 
PSB ••• , ••• ,._, •••••.•• ~."'l'$"'.:r'.,_ ••.•.•• t~ ••• _~~. 
PR •••••• : •••••••• ,:. ••.•.• ~.·.u •.•.• ·•· ••• ~ .••• "".,c,:;1 
MTR •• ~ " ••••••••••.•. _ ••• .... :1. li:", • "' ......... ; ~f 1 Senador' 

1 Senador ~DO ................. , •••• "_ •.••••.•• ~ ....... ,, ".~I 
Sem legenda ••• · .• .., ••. ,_ •••.•• " ... <iI ..... ' .•. I,.~1[ 9 SeiJ.ador~s 

10 Senadores 

LIDERANÇAS 
.Líder "do 'Governe

DanIel Kr!eger (ODNl 
Vice-Lide! 

Mem de Sã 

'JLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE 

~Jder:· Lino de Matos· lPTNt .. 

Tlc.· LJderes 

Aurélio Vianna (PSB) 

Júlio Leite - \FR ' _ 
J"osaphat kt:U'lnho" fse! Iegendfó) 
Aarão. Stelnbruch <MTR) " 

- Miguel Oouto (PSPI 
Aman de Mello (POOI 

IL - PARTIDOS. 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO 

PSOI. 

LIde., FÍÍlnto MUller 

Viçe-:Llderes: ~ 
Wilson GODçaJVes 
Slgetredo 'Pacheco 
WaI!l"edo Gurgel 

PARTIOO,rRABALEaSTA 
-< BRASILEIRO (PTB' 

Llder: Arthm VirgDlo 
Vtce-tJderer 

Bezerra· Neto' 
9scar Passos 
AlltOnlO Jucá = 

PÃRTIbO LlllERTADOR (PL'-' 
, ~-.Ltde~': MêiD de Sã ~ . ~ 
, . Vice-Llder: AloysiO de Carvalho 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA. 
Llder, MIguel Oonlo 

, ' Vlce-LIder: Raul'Qlubert1 
. f • __ 
"li' PARTIDOl"RASALffiST4 
\)i., .NAOlONAL <PTNI 

. Lfder: Llnó de Maios 
Vice-Llder: Cattete Pinheiro 

m - PÁRTlDOS' DE' iJM SO 
. REPRESENTANTE 

MOVIMENTO rRABALHISTA 
, RENOVADOR '<MTRI 

Representante: Aarão Stelnbruclí 

UNlAO OEMOCRATICA NACIONAL PARTIDO DEMOCRATA CRISTAO 
t"DDN) • \ CPDO) ,,{-

Vice--r.Jderes; .. 

Representante~ ArnOD de 1 Meno . 
. , .. \ 
PARTIDO REPUBLlCANO (PRI,' 
RepreseDt~te: Júlio Leite: 

I RaW. Glubertf - E.' 'SaJ:lto t 2. Mi~uel Cou"to - a. de JaneIro 

~ARTtPO SOCIALISTA BRASILEIRO IPSB, -.1 representante 
l. Aúrélio Viana - Guana.b.ara 

MOVIMENTO TRABALHISTA RENOVADOR (MTRI - 1 representante ' 

1. Àarão· Stelnbrucb ... aio de Janeiro 

Eurtco ,Rezende 

) 

Adolpho Franco 
Padre Cstlazans 
Lopes da Costa 

~" PARTIDO SOCIALlS'TA 
.~ BRASILEIRO (PSRI 

Representante:· AuréUo Vianna 

AdRICUL TUM 

PARTIDO REPUBLlCANO <PRI - 1 repl'esentante 
1. Júl10 LeIte - SergIpo. 

,PARTIDO DEMOCRATAcCRIST!!-O (1'00> - 1 r.pr • ...,llUIte 

1. Amon de MllIo - Alagoas 

SEM LEGENDA 

I. Josaphat Marinho --' BahIa 'S. aeribaldo VieIra - Serglp( 
RÊSUMO 

Partido '!SocIal Democràtlco U?SD) ............... ~;.#. 132 ~ 
i'arnno ,l'ri.-baJ.1l1sta Sras1le1ro> tP'I'B) • .............. 11 
tJn1i.o DemOO!ática Nao1ona\ _ n:SDm .: ••••••••• ~_ ••.•. " 1$ 
Partido ::Ubertador .PL)~ ......... ,' ......... ;, •••• !I" •.• _. ta 
PartJdo·i~·rrabalh1~a NacIonal (P'I'N) .... u~_ ••.••.•• ~·l li 
Partido',Soc1al ptagressts.ta <PSPl ................. "'--'·.. ;"~ 
Partido ~1Sociallsta BrasUeiro' .PSBl ........... _........ i 
Pa.rt1do 'Republicano .PR) •••••••••••••• ~ ....... · ••• _-,.., I 
Partido 'Democratl\ Crfsttlo.·'(p'oc) ............... __ •• u . 
MovilDellto TrabalhJsta RQno\"ad~ Q4TR) tO ... UI "!lO.1U!! ' S 

" ........ ~. ~,...;., 
'- " .• '~._ 64 

Seln legt~l1da ................ , ............................. ,,'"' . ia 

.66 

J' 
t:-. 
~\" 
~. -

~ 

PresIdente .;. Senador Jooê ErmlrlolP'TB1 
-:Vice-Presidente - Senador Eugênio SalTos (PS01. 

,COMPOSIQAO 

l'/ilD 
-·Titulares ~uplentes 

Eugênio Barros 1. Attillo Fontana 
JOsé Fel1ei""!, ~ D. Benedito VaJladares 

!'TB 
rltulilreo Zuplente' 

JoSé Erml110 1. MeloBraga 
" Dix-Huit Rosado B. Argemiro de Flgue!red. 

l'Itulaies 
.tlDN 

Suplentes 
Lopes da costa 1. DaOlCJ ,ttrtegei' 
Antônio' Carlos 2; João Agripino 

JI:P.l 

Titulares Suplentes 

, 8úUg ,LeIte Riul Glutert.l . .\PSP). 

secretArio.':" ?o.. Ne, Dantas. , 
Reun.liiés: - QUlntas-telr.... às 10· horas 

.. ; 
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CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA 

PreSIaente _ Atonso Annas (UDN) 
Vice·Presid~nte - Wilson Gonçalves (PSO) 

. Titulares 
Jefferson de Ai{uiaJ 
antônio B.lblno 
Wilson Gonçalves 
RUy Carneü'o 

. 'l'itulares 
lSljmundo Levi 
Bezerra Neto 
Arthur Virgílio 

COMPOSrçAO 

.fSD 

!'TB 

Buplenteo 
i. Menezes Pimentel 
2. Leite Neto 
8. José Feliclano 
4. Filinto MUlle." 

Suplentes 
1. Argemlro de Figue!redd 
3. Oscar Passos 
2. Melo Braga 

UDN 
l'itularee, 

AloySio de Carvalho (PL) 
Afonso ArinolS 

Suplentes 
1. Daniel Krleger 
2. João Agripino-

l\!i1ton Campos (.>' 3. EurHco Rezend. 
B.P.I. 

L'ltulares Suplentes 
Josaplla Marinha (sem legenda) Aarão Steinbrucb (M'I'R)~ 1 

Secl'etãria _ Maria Helena Bueno Brandão. 
Reuniões - Quartas-feiras às 16 horas 1 i I 

OISTRITO FEDERAL· 

t'RES!DENTE: Senador Aurélio Viana 

VICE-PRESIDENTE: Senador Pedro Lu.dovicQI 

TItulares 

Pedro LudovJco 
FiHnto \1üllel' 

OScar PaJSOS 
Edmundo Levy 

Eurico Rezendf 
Antônio Carlo~ 

P. S. D. 

P. T. B. 

• li. D. N. 

B. P. I; 

3uplentef> 

... osé Feliciano 
Walfredo Gurgel 

Melo Braga. 
. . Antônio Jucá 

Z.!lcharias de AsSumpção 
Lopes da Oosta. 

Aurélio Vjnl111a Lino de Mattos 
SECRETARIO:. Aracy O'Reil1y de Souza 
REUNIõES: 511-!eiras - ás 16,00 horas 

rCONOMIA 
Presidente _ Le1te Neto (PSD) 
Vice-Presidente - José Ermida (PTB) 

TjtUlare~ 

Leite Neto 
AtUlio pontam 
José Felicia.no 

Titulares 
José Errrurlo 
Melo Braga 

3uplentC-' 

Adolpho Franco 
Lopes da Costa 
Irineu Bornha usen 

Titulru:e~ 

Miguel Couto (PSPI 

COMPosrçAO 

PRD 

Suplen~ 

1. Jefferson de AgutU 
. 9. Sigefredo Pacheco 
S. Sebastião Archer 

Suplentes 
1. Bezerra Neto 

UDN 

2. Oscar Passoaa 

Titular~ 

1. José Cândido 
9. Zacllarlas de Assumpç4G 
3. Mem de Sá (PLI 

B.P.I. 

Secretária - Aracy O'ReiI1y. 
Reuniões - quintas-feiras. às 

3uplentes 

Aur6Uo Vianna Il'SBI. i 

15.30. 

EDUCAÇÃO E CULTURA 
Presidente - Menezes PImentel IPSD) 
Vice-Presidente - Padre Calazans (PTB) 

Titulares 
Menezes Pimentel 
Walfredo Gurgel 

COl\lPOSIÇAO 

PSD 
Sllplent~ 

1. Benedito Valladares ' 
3. Sigefredo Pacheco 

(SI Licenciado. SubsUtufdo peta Sr. Eurico Rezende. 

J 

i"lB 
1'1: tll,H'c!i cUIJ1E'ntoo 

.-' Pessoa d.e QueIroz 1. Edmundo Leyj ., Antônio Jucá 2. Vivaldo Lima. 

UDN 
l'ltul:u'es Suprente:t 

, :. Padre Oalazans 1. Afonso ArInos 

" 
.Mem de ~á (PU 2 . Milton CampO.l 

a.p.I. 
Titulares . Suplentes 

Josâphat Marinho (Sem legenda) Lino de Mattos (P'I'N) 
;'1- Secretária _ Vera Alvarenga. Mafra. 

Reuniões '- quarta-feiras. às 16 horas. 

FINANÇAS 
l"reslaeme _ Argemiro de Figueiredo (PTB\ 
Vice-Presidente - D~n1eJ Krleger HJDN. 

'- TitUlares 
V!ctorino Fre1re 
Lobão da Silveira 
Sigefreda Pacheco 
\Vilson Gonçalves 
Leite Neto 

Titulares 
Argemiro de Figueiredo 
Bezerra Neto 
Pessoa' de Queira 
Antõnlo JucA 

I'itnlare.s. 
Daniel KriegeI 
Irineu Bomha usen 
Eurico Rezende 

TitUlar 
Mem de Sã 

Titulares 
Lino de Matos IPTN) 
Aurélió Vianna tPSBl 

COMPosrçAO 

: PSD 
Suplenta 

1. AttiUo Fontana 
2. JOSé GuIomard 
3. Eugênia de Barrol 
4. Menezes Plment.e'l 
5. Pedro Ludovico 

PTB 

UDN 

i. 
2. 
3. 
4. 

suplentei 
José Ermirio 
Edmundo Lev 
Melo Braga 
Oscat Passos 

Suplente! 
1,. Mil ton Cam pos 
1.. João Agripino 
3, Adolpho Franco 

PL 

B.P.I. 

Suplente 
Aloysio de Carvalho 

1. Júlio Leite (PR) 
Suplent&:o 

2. Joso.phat Marinho <Sem le!!end~; 
Secretãrio - Cld 8rügger 
Reuniões - Quartas· feiras. 

INDúSTRIA E COMÉRCIO 

PresIdente - Senador J~é Fel1clano' fPSDi 
Vice-Presidente - Senador Nelson MacuJan lPTBi 

COMPOSIÇAO 

Titulares 
José Fel1clano 
Atílio Fontana 

Nelson Maculan 
Barros de Carvalho 

Adolpho Franco 
lrlneu Bornhausen 

PSD 

PTB 

UDN 

B.P.I.-

6up~entG 

Lob~o da SUvel.ra 
Sebastião Archer 

Vivaldo Liml 
Oscar Passos . 

Lopes da Costa 
Eurico Rezende 

Aarão Steinbruch Raul GiubertJ 
Secretária ..:- Marla Helena Bueno Brandão. 
Reunião - Quintas~fefras. às 16.30 horas. 

LEGISLAÇÃO SOCIAL 

PRESIDENTE: Senador VivaldO Lima (P. T .B. > 
VICE-E'RESIDENTE: Senador Walfredo Gurgel IP.oÔ.D.) 

I'itulares 

Ruy Ca.;.oeiro 
Walfredo Qurgel 
AtUllo Fontnna· 
Eugênio Barros 

Vivaldo Lima 
Antônio Jucú, 

P. S. D, 

P. T. B. 

U. D. N. 

Suplentes 

Leite Neto 
:José Guiomaro 
Sigefrecw Pacheco 
Lobãol'ila Silveira 

Edmundo Levy 
Pessoa de Queiroz 

Eurico Rezende. Lopes (ia Costt. 
AntOnio Carlos Zacharlas de Assumpção 

P. S. B. e M. T. R. 
Aurélio Vianna. . Anrão 3teinbI'úch 

'?CRE'I'ARIO: CláU~io I. Carnelro Leal 

~EUN10ES: 3"~feltas,- à,s 15.00 hora..;: 

~ , 
J 

I 
-j 

j 

1 
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MiNAS,E 'ENERGIA 
PRESIDENTE: Senador .. ~osaptl!lt' :Aarinho 'P.B.L) 

VICE-PH,E~hUEN,TE; Senadol JOse Ernllno <P.l.B.) 

'l'itularet:, 

Benedicto JaUadares 
Jefferson de 'A~'uiur 

Jo~e ti;rmlrlo 
A.gemiro de F'jgueired9 

P. S, D, 

p, '1'. B.· 

Suplentes 

Pedro Lud\)viéo 
Filinto ~1üller 

NeUwl1 t~lacul\3.n 
AJltônio Jocá 

I U. D. N. 
J oáo 1\grl pino 
Antõn ~o C'u'los 

B, p, 1. 

,Vr)"-e Cândido 
Aton~o F.rtnos 

,Jo,sapllut l\larlnho JÜJlO Leite 
SECHEf ARIO: 'Clàudl0 il. Carneiro' Le~l 

PO LíC!il NO :D:II:S 'SÉ,CAS 
PRE,s.lDENTfi: Senaa,OT .Ru\' Carl.elro IP S,O,). 

VICf!}PH~SlDF,NTE: Senador ÀunHio vianna {P.S.B.) 
Ti.tulilt'es Suplentes 

Ruy Cal'lleU'o 
Sebosti.ão Aroher 

Dix-Huit Hosu.uo 
"Argern.iro de Figueiredo 

João Agl'lPino 
José C.ândido 

P. S, D. 

P. r. 8, 

U. D, N. 

Sige11'edo Pacb.aw 
Lc'ite Neto 

Ontàn'o Ja.eá 
JOSf> E:l'mirlO 

Lopes da G%ta . 
Antônio Oarlo" 

f'. S. B. e P. R 
Aurélio Vianna Júllo Leite 

SEORETÁJUQ: Cláudio.\ C2f'neiro Leal 
REUNlOES: 5a·feiras - às 16,00 hor~s 

·PR0JHOS DO EXE~UTIVO· 
ii PRESIDEN:LE:: Senador João Agripino IO.D.N.' 

V!(.m~PRESIDENTE: SenadO! WilsolJ Gonçalves (P.S .0.) 

Titulares SLplentes 
P. S. V, 

Leiet Neto. 1, Wal11'edo Gurgel 
José Glliom~rct 2. José F~liciano 

3 Rui Carneiro 

·Mem di'~ sã 
P. L. 

L Aloy.sio d.e Carvalho 
P. r. B. 

Barros. ;;Can'alho L Edmundo Levy 
Bez erra Neto 2, Melo Braga 

U, D. 'N. 
DAnIel Krieger L Antõnlo Carlos 

d Adolfo .Franco 
B. P. 

Lino de Mattos 1. AurélIo 'Vianna 
SECRETARIO: José .soares 'de -01i.velra Filho. ·eventual •. 

REUNI OES: 3a~feira _ às 15,00 hors_'íl 

REDAÇAO 
PRESIDENTE: SenadCl' Dlx-Hflit Rosado (P.'l'.B.) 

VlOE~PRESIDENTE: Senador Antônio Carlos iU.D.N.), 
TituJ~e8 Supi,mt.es . 

Walfredo o-urgel 
Sepastião Archer 

Dix·Ruit RosadG 

p, S. D. 

·P. 1', B. 

U. D,.N. 

Lobão da Silveira. 
José Felic-iano 

Edmundo Levy 

Antônio Carlos Eul"ico Rezende 
BPI e S/LEGENDA . 

JúlIo Leite Josr..phat Marinho 
SECRETARIO: Neuza J .. Verl'tsímo 

REUNJOES! 4'·feira - Os 16.00 noras 

. RELAçõES EXTERIORES 
Presidente - BenedIto Vane,üan$ {PBm 
Vice-Presidente - P""o. d. Qua!1'02 <Pn!J 

TitulsJ'es 

Benedicto Vllladare.s 
Flllnt<> Müller 
Mf!nezes Pimentel 
José GU10Dla.rd . 

Pessoa de' Queiroz 
Vi valdo Lima . 
Oscar Paasoa 

Antônio carlos' 
lose CAndlilo 
RUI Palmeira 

PSD 
1. 
2. 
2. 
4. 

fTB 
1. 
2, 
3. 

ODN 

'Suplentes 

RUy Carneiro 
LeJtf' Neto 
VlcU).l'1t1o .Freire 
Wilson GotiQàJVCI 

AntOniO Juoê 
A:rgetn1to de Flguelre.ao 
Melo Braga 

1. Padit'~ Calazans 
3 .. João AgrIplno 
3. 'Mem a. Sá IPLr 

.... ' 'B.P.I. 
fia.rão Stettlbrucb rMTR) Uno .de ·Mattoa ~: 

SecretáTio _ 'aofio Ba"t1sta Ca:rtejon :BranC(). 
:MilInU\e. ,.;. qUlnta&-JW ......... 16 .}:I0l't>a, 

.S~úDE. 

PRESIDENTE: Senador Sigefredo Pacheco (P.S.-D,) 

VICE~PRESlDENTE; Senador .JOSé C~ndido (U.O.N.) 

TitUlares Suplentes 
P. S. D. 

Sigefl'edo . Pachec"o Walfredo rOurgel 
Pedro Ludovico Eugênio BartOh 

P. T. B. 
Dix-Huit Rosado A lJtóuio Juca 

P. S. P. 
Ra ui Giuberti Miguel Couto 

U. D. N. 
José::Oãndido Lopes da Costa 

.SECRETARIO: :Aracy O"Reiliy de souza, 

.Reuniões: 5~·feiIa - à3 16.00 horas 

SEGURANÇA NAClONAL 

.PRE~lJ.JWTE: -Serul.dor Zacarias de Assumpção <U .D.N.) 

VI<..lE- r 'RESID1:N'TE: Senador Oscar Passos (P.S.D.)~ 

Victorino Frein 
,José Guiomard 

p, S. D. 

P. T. E .. 
Osea!" Passos 
Silvestrt> Péricles 

U. D. N.· 
Zachariás de Assumpção 
Irineu Bornhausen 

Raul Giubert 

• 
B. P. '1.' 

E?uplentea 

Ruy ·Carneiro 
A'çtílto FQntana. 

JOsé 'ErIillrio 
Dix .. Hu~t ·Rosado 

Adolfo F'ranco_ 
Eurico' Rezende 

Aurélio Vianna 

SECRETARIO: Alexandre Pfaender 

REUNlôES: .5a~feira _: às .15,00 horas 

f 
SERViÇO ,PúBLICO CIVIL 

PRESIDENTE: Senador Aloysio de Carvalho (P.L.). 

VICE-PRESIDENTE! 'Senador Leite Neto (P, S, D.). 

TitUla~es . 'Suplentes 
P.'S, D. 

Leite Neto Victotino Freire 
Sigefredo Filinto Müller 

P. T. B. 
Dix-Huit Rosado Mele Braga 

Silvestre Péricles Antônio Jucá 
U. U. _:. 

Padre CatazMll Antônio Carlos 
;p. L. 

AloysIo -de Carvalbc. Mem de Sá 
B.P.L 

Aarão Stel,nbruch Miguel Couto 

SECf l:t'ARIO: José Ney Passos Dantas 

ltEUNIeES: a'·felra - às 15,00 horas 

TRANSPORTES, COMUNICAÇõES E OBRAS PúBLICAS 

C' PRESIDE:NTE, Senador LOpes ã. Costa tU. D.N.) 

VIOE·PRESIDEN'IE: Senador Bezerra Neto (P.T.B.) 

Titulares Suplentes 
P. S. D. 

Eugênio Barros Jefferson de Aguiar 
Wilson Gonçalves José Guioroard 

~P. '.l.-. 6. 

BezelTa. Neto Melo Braga 

11. D. N.· 
Lopes da Costa Irineu Bornhause4 

P. S. P. 
JlfigUel Couto } Raul Giubertl 

"SECRETARIO: ,Alcxtl>ndre Pfaender 

.REUNIõES: ""-feira - ~ 16.00- horas , 
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A) Para R-evisão do Projeto que 
define e regula a PROTE· 

COMISSõES ESPECIAIS ate "15 de dezernbrQ de 1963 pelo 
Requerimento 119-62 apr. em 12 ao 

zembrQ de 1962, 
çÁO AO ,DIREITO DO AU· 'Dl Para estudo das causas queG) Para o estudo da situação 

do CENTRO fé:'CNICO DE 
AERONAU11CA E DA ESCO
LA DE ENGENHARIA DE 
AERONAUTICA. DE S JO
SÉ DOS CAMPOS 

- 'a~ l5 de dezembro de 1004 oel(l 
Requerunento 1 138·63, apr. em lfl a.e. 
dezembro de 1963. TOR dificultam a PRODUÇÃO 

ünada em VU'tQ.de do RequenmeDto 
n~ 480-62 do Sr. 6enac101 M1}COn 
Camp06,. aprovado em 20 ele l&neU'O 
<le 1962, 

ACRO PECUÁRlk e suas re-
percussõe!r negativas na ex· 
~tção 

Desl-gnaas em 22 ele QDVmbro de Cr1aCa em rutude cto Requerl1l1en. 
1962 'to n' 669-63 <lo Sr. Senador JOSé 

.prorrogacta até 15 Cle dezembro ae Ermtrto, agrovado as: sessão de 2C de 
196::S em v1rtude eto RequerimeDto na.. . agOsto de 1963. 
mero 193-62, aprQvado em 12 lie de-
zsmbro de 1962. Designada- em 22 de agOsto de' l.96S. 

CompletaCUI etn (I ele fanelrO ae ~gada por 1 sno, em nrtt1!le 
1963. com a de$lgnação aos $ennlJl'e5 do aequerlIDentQ [l\l 1- 197-63 do se-
Sena.d.ore.s VaaCOncel03 forres e ',ohm Senador Slgetredo. E'aclleco, 
Edmundo (.Avl. ,aprovado em lã de dezembro 1.e 

ProrrocaC1a até 15 de dezembro àe 1963. 
1964 em virtude etc RequerlDleDto nú
mero 1.198-63 do 8r Senado! Mel1&
V"...s I?lmente.l, aprovado em U; .:te c:le· 
"lembro de 1963. 

A1en10rOE 1'1) - Partidos 

Gllberl<> Martnllo - PSD. 
Menezea E'lmeutel - PSD. 
Her!ba,ldCt Vieu-a, - UDN. 
Milton Campos - OU" 
VasconceJ.os rorre& _ PTS, 
Edmundo LeV! _ PTB, 
Aloysio de carvalho - PL, 

Mem~ (5) _ .Part1doS 

JOSé Fel1clano _ PSD. 
5'lgetred.O tJacneCQ tVicePr.l 

.. SO. 
JOSé Erm1rlo IPresJdenf.e> - .P'I'J3,. 
Lopes CIa COsta - Ol)N_ 
Aurélio \T1.allna IRelator) - PSD. 
Seoretarlo: Awt1l1Al' LegiSl8tlVO. 

PL-I0 Alexan<lre Marques ãe Albu
querque Mello. 

ReUD10 .. : 2" e ,.. relr.. àa 14 
hora&. 

,Crlacta em Vil'tuQe ao ttequerlmen
to D't 168-63. do SI. SenaCh,)! c1tLflre 
Calazans, aprovado na sessno ae 13 
de GOVemlJro de 1963. 

DeSlgnaaa em 13 de novembro de 
1963, 

Prorrogada .até l~ de C1eZemuI'Q Cíf' 
1964 em vmude do RequerunenLo "'U~ 
mero 1.15.8-63 do SI $ena-dol An'O~ 
D1() JUCá. aprovado em 10 df: jezem. 
bro de 1983. 

Membros (5) -' P.lrtjdo~ 
Jose E'ellClano - PSl.). 
Ruy carneiro - P8.P 
Ant--õI1i() Jucà _ P'l'S_ 
Padre Calazan.s - ODN, 

l-l) Para o estudo das ,Mensa
gens do Poder E.ecutlvo re
ferentes à REFORMA AO· 
MINISTRATlVA 

Completada em 29 de outublC, tte 
1eS2, 15 de lllalO de 1963 e 2a de 41:)11.} 
de 1963_ 

Membras U61 .. - partidoa 
JetterSOD Qe AgUiar - PSO. 
LuOâ4.l da Sl1\1ell'a 12i1 à.e tl.orll de 

19631 _ PSD. 
ttuv Uarnelro - PSD. 
BeneQlctQ valladaret:: - PSD_ 
WllSoD Uonçruvell _23 àe IioG~U <te 

1963; - /?SD, 

Damel K.r1egeJ - UDN. 
~p~ QI;! i)Ust3 12~ ae Jutubra do 

19621 _ UUN 
MiJton Uampa,s IVICe~P!e~JàCúte; 
HenbalQo Vielra - UUlt. 

, RW Ptllmelra - OU.N. 
SllVestl'e t>encles 123. Ge Q!)IU de 

19631 
, Bezerra Neto 123 de abril àe 19d3), 
- ['TB, 

Atonsc Ce!so - PI'B. 
t-JoSIUelra tla Gama _ PTB. 

Barros Ca."l'al.ha _ fi'l'B. 
A10y~D ae UarvaJho, Ú"rO;"lL!~t'-t9;) 

_ PL. 
Mem de Sá - PL. 

Josaphat MarlllllO - S le6'enda. 
, Crlüa'S poI UllClatlva da Câmera 

Para efetua, o levantamen .. doo Deputad~ aprovada pele Senado K) Projeto de Emenda à Cons
tituição nÇ 1;61 

S) Para estudar a situacau da E) 
CASA DA MOEDA 

Cr1aàa em VU'tulJe' ac tiequenmen· 
to nV 661·63, do Sr Senador JeUer· 
sou de Aswa:r. aproV&ào em 1~ Ge 
agõsto de 1963. Designada em 28 'de 
agOSto de 1963. 

to dà PRODUÇÃO MINERAL em !.I~:~~os (8) Pru.tldos 
DO PAIS e estudar os meios Senadures: . (QUI!. UiSl'OI!. tiOtlUE AS ftl,\T:z.. 

) RIAlS 0/\ CO.Ul'l!:TUNCIA {'lU \ A .. capazes de possibilitar a 'WU.sOD Gonra.lv,,:, - P5D_ 
. I'. Leite N etc - pso, _ TIVâ UO tiENAUO, lNLLlll~UO 

AS OI!. PHUI'OH a EXONl-:.UiH,,,1.0 
DO~ CHtFZS Oh l\iJStSAO OL. .. 
PLOMAflt.li P1t;Rll1ANI!;,N'.!'1! ti 
Al'ROVAlt o ES'1'ABI!:LI!:Lll\lhH" 
TO U RO'lI'IMENTO b O H~&_, 

sua industna Izaçao SlgetreàQ Pachecc - FBD, 

Ptor4~a(la até 14 de UlaJ'Ç(J ae J964 
(SfJ djas J em vtrtude do ttequenmen
to número 1.160c63. do Sr. senaao! 
Jefferson de Agutar aprovado em 'lO 
de dezembro de 1963. 

Ortaaa em VLrtude ao Requerlmen .. 
to n' 665-63, do Br, Senador JOSé 
Ermlrl0, aprovado na sessão- de 10 cle 
setembro de 1963" 

Designa,da em 19 de setembro ele 
1963. 

Membroo ('I) - Pl!.l't1doo 
Jefferson de Agutwr (Presla.p .... ~ 

PSD. 

wason Gonça.lv" - PSD. 

ArtbIU ITlrgWo - E'TlI. 
Eàm~ L.el>:I - PTB 

Prorrogada em virtude elo. aeque
_ <1menl<> n' 1.159-63, do, Sr. SeadodOl 

Milton Campos, aprovado na sessão 
ãe 10 do dezembro ãe 1963. 

Adolpn. Franco _ Ol)N, 

Eurl00 Rezende IVicePreBldent-e) 
ODN. 

Jos.pnat Martnno - S/Iegenaa. 

Secretá.J;'1o: Olf01aJ LegISlativo, 
E'L-6. J. B. Castejon Branco. 

1\4emnre» (9) - part1à03 

Jos6 F.ll"""'" _ I'SD. 
Attrno Fontana - PSD. 
Eugênio Barroo - PSD. 
JOO/' _o <Relator) - !'TB. 
Bezerra Net< _ PTB. 
Melo Braga - PTB_ 
Lopes da Costa - Ol)N. 
MIltoll Oampos Oi'lesldentel. _ 

ODN.a. 
J1illo Lelte IV'CePr.1 - PR. 

"') P ~ 5ecretár20: AUKlllar LeglsaJ1iIlo " ara, o estudo dos efeitos PL-1O Alexandre Marque" de AlllU. 
da INFLAÇAO la DA POLITI~ querque Mello. ' 
CA rRIBUTARIA E CAn llAL aeunloe.: 5" relr" a. 16 noras. 
SOBRE AS EMPRtSAS PRI
VADAS F) Para estudar a situação dos 

TRANSPORTES MARITI. 
MOS E FERROVIARIOS 

ArgemU'(; cie fi>tguelreao - PTB. 
Edmundo .... Vl - p'rE 
Adolpb.c; FranDO - UDN. 
Joà,<; Agr1plllO - lJUN. 
Auréllc Vianna _ PS13. 
Josapn8t Marinho - Sem legenda. 
Deputados: 
Gustavo capanema (PresIdente, -

PSD. 

AderbaJ Jl.l.fema - PSD. 
Laerte Vlsa - UDN ISUbsti~ujdo 

pelo enutado Arnaldo NogulllJaJ 
Reltol D1S.a - ODN. 

I) 

Doutel cle ADdrede - ?TB, 
Arn8Jdc Oerdel1'a _ PSP. 
Juarez rávora _ PDC. 
Ewal<lo Pinto _ MTl!. 

Para, no prazo de três (3) 
meses, proceder ao estudo 

'das proposições que digam 
respeito à participação dos 
trabalhadores nos lucros 
das emprêsas, 

TANiZN'l'O DE RELAÇOES !;A
PLOi\l&I'ILA:' com PâJSES tS .. 
'l'HANUEIROSI. 

EreIta em 4 de outubr O<le 1981, 
ProITogaua: 
- a te lfl de dezembro de 1962 Delo 

Requenmenr.c 307-61 apr. em 14 aa 
df>2emorc de 1961; 

- a.te 1{; a.e d.ezembro de 1953 OI:'!Jo 
Reg 1 139-63. apr, em 10 Cie dtl2:elD._ 
brD de 1963. 

COmPletada em 29 ete OututJrQ ae 
1962 e 24 de abrU de 1962. 

Memor~ tl6) - ~a.rtJ.dOS 

Menezet;, Punentel - PSD. 
WWOD Gunçalves (23 de a.lJril de 

1963) _ pre.s1dente - flS!). 
Lobá<) do Stiveira - PSO. 
Ruy Carneiro l23 ele Qiltu de 1903) 

- PSll. 
GU1ClQ Monct.LD (.. de autuare de 

1964) _ PSu 
EurICO a.ezende 123 àe aorU ,je 

M..EMBROS 1963, - U U.1\ 
Senadores: DaweJ KnegeJ - UDN, 

Bezerra Neto - Pl'esident.e MllWn Camp(l1S lVtce.Pres~C1l;me) 
Afonso Arinos - Vice· pres-'.;:lente _ OLJN 
Jefferson de .4.!:Ulsr - Relawr, HedoalO\. V!~jra _ UDN. 
Leite !'ieto ' 
NelSon ~a01l1an Loplo* 1a Co..:.ta - OUN. 
Eurico Rezende 01Jv~trt Pencles .••.•.•• ) - t"l B 

Crlaaa em vU"tuC1o do RequerUnen .. 
to nO 531·63 do Sr. Senador Gouvea 
Vieira, aprovado !la .... ~ de Z do 
8/lOSto de 1963. 

Deslgnaaa em 8 de agOSto ãe 1963 

Prorrogaaa em vUTUde ao Requdl'l
mento n' 1.161 de 1963 do Sennor 
Senador AtttUo Fontana., aprovado 
em 10 de dezembro de 1963 •. 

Aurélio Vianna VlvaJCi(. Lltnll - PTB. 
Cr1a.da em V1rtude Cl<l Requeru:nen_ secre+t.."ia.', Arac", P>.'Rel11y de Souza Amau~ Sllva 124 de abrll de ~9 .. ·.fl) to n' 762-63, do Sr, senador Jose -, u _ PTB, 

t\Iembroo 16) - Partidos 

Attruo Fontana - Presidente 
fSD. 

Fallclano - !V!ee-pt.1 -

JOSé Ermtr10 - Relator '- PTB. 
Adolpho E'mnoo _ ODN, 
Auréllo VIanna _ fim. 

f ~, Oflotal [sglBlAtlVU): 
&>I.-3, Julleta Rlbel>o' <\00' S&ntoo; 

Erm1.rto, aprovado na se.ssã.o de 13 d.e Vaga do Senador ptnto Ferre:!"Q 
novembro de 1963. COMiSSõES MlSi'Iii:~[AiS (2. de .brU de 1963) .;. Rel.'<>J 

Oeslgnada em 13 de Dovell\llro do P "RA O EST"'n'" n.~ P'l'B 
1963.' "" l.J -.)I V"" Aloy,'O de Oarvalho _ PL. 

PrOrrogado até 16 a. "e.embro 40 PROJETOS DE g~~N Llno <le Mato, - PTN. 

:6\.1~.:r~U.d. StdO Se~~'!:tr: DAZ A CG~-J§TITU:r ÃO L) Projeto de Emenda à Cans_ 
Leite. aprovado em 10 de dezembro J) Projeto de Emenda à Cons- . tituição nQ 6/61 
d. 1962. titulcão "Q 4/61 

Membros r5) - Partidos ' .. 
(QUE DISPOE SOBRE Vlc'NCmilll\l-

Attlllo Fontana - PSD. ~ 1'08 DOS ~IAGISl'RiiDOS, SlgetrfldO paCheco _ P50 
JOSé Er1n!rIo _ PTB. , Eleita em 2'1 de 1un1lG CI. 1961. 
llrlneu Bornhausen _ UDN, li'rorrogadtu 
J1lUo t.e1to - PRo _ ~tê 16 do deoembro d. 1962 opJc 
Seorotàrlo: AwDlI.... Lee'~tI~ lIe4-m.onto 600-61 apr. <lm 14 d. 

PL-1O, A1exandM M. d. A. MOlIo. d_lO do 19t11. • 

ISOBltE BXONERAI.lAO rOR 1)l{O~ 
POSTA DO SEN!\UO OI! (;[ml-~ 
DE MiSSãO. DIPLOMATICà OE 
CARATER PERMANENTE I , 

Elru.ta em õ de outubrc ele lOOl 
li'rorrogada; 
'- até ,16 de dezembro 4e 1982 000 

~equ.r!mento 008-61 •• lJ>VfaIIo "'" 1.\ 
do 1"".Uo ã. 1961: 
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Setembro de 1964 
- -==?-

_' ate lo de lanelro d~ 1963, pel,,· Comprêtaàa em 30 de março de João AgripinO (23 de abril de. 1963 S) 
Requerlmento '1:)1-62 aprovado em 12 1962; 29 de outUbro--de 1982_6 1:1 ~1- Vlce-Pre~mlente - UDN. 

Projeta de Emenda à COt1S~ 
tituição 1195/62 , , 'de .dezembro de 1962: .' .. abril de 1M3. _ Danie) Krleger - UDN. 

. ..... a.te tb de clezembrc de 1964. oelo _ Memb-:Os (16) ~; PartidOS Suve.stre PériC.les (23 de abril de 
Requenmento L 140-63 aprovado' em .. (1963) - PTB. . 
lO de dez.em'orc de W63 Jettel"sutl a:e AguUl,l' - ~SO. NoguetrQ d.a Gama _ PTB 

Compleclloa ém .w de março de . Wilson Gonçaives 123 de a-bril de Ba.rro.s Carvalho - ?TB, 
19fi2 J9 de uut;trbro de 1962. 'la de 19631 - eSD. '. Aloysio de carvalho - eL. 
abril 11" ; 96:i RUy' 0a.rneU"O -- PSD. Aurélio Vianna 123 de abril de 

.\Jlemo,Ot; '16) - par~ldos, Gúúi[ ,\1ündln 129 -de tJutubto de ' _ 

(DISPOR SOBRE A IlNTRE:GA AOS 
, MUNICíPIOS' DE 3Q% DA ARRI!:
CADAÇAO DOS ESTAIlOS QUAN
DO EXCEDER AS REN~~\S MU
NICIPAIS). 

"- ~ 
ElOlta em 13 de .. tembro de 1962, LoIJa\;. 'd" 51lveira -- PSD. !1963} - Relator - PSB 

.Mer'~~e:: PUhenteJ _ PSD . 196<!, F - P-SD· . "--
au, ",.rn"" 2~ Q, .""J :Ie 19'31 UlItu;' 'Uawpo.s - < ODN. , Q) ProJ'ato de Emenda à Cons- - atê 16 do dezembro de :963lJ"lo 

_ .t're.s.!oent-f: _. pBD • aen~Hi.Jdl V1elra _ UDN~ , ~ Requetlwent-o nV L.14'i·~iS d.ttt'Jv~dD 
LA'V!l<, a~ :51J!.lelra ,_ PciD Lo-pe,' ':lê CQ$ta - UlJN, " _ tituição n Q 2/62' em 12 à-e ctezem..bro de 1962: 
J,-rter!>on Oe ~,gUlal -2::; de oJ,l)rU d-e' Joâ ... f\.grtpmo 12::; de abrH doe 19b'3.) tIN81Tl't,;J NOVA, DlSC,RI,~lIr,NAçAol' _ ate [to da ,dezembro de I, 964- ~elo " 

19ni'i' - flSU - "'~uJ.)rlJ)ie·r. ',',zend" i23' ele a'b'rU _',' Ó~ lU~NDAS SlU fAVOR- aos a.equ_erlInen~. l~147~6" ~aprova.u.o f'll; 
o 'J.!OC .\1I;nrHr. '2g- de 01ltubro de_ '"" "0\."<>' \oi. MUNiCíPIOS). - . _. ly ue dezembro de 1963. ' , 

19ti:.: eSlJ _' 19-6:1i - uD'N. '. .' -
j..)anIe, 1\./'".egei. _ UUN. Silve-stJ"ç périCjes 123 de· aJJl'U Cle EleIta em 2S· de maio' de 1962. ,Compwtda em 23 de abrD 'de 1-96$', 
}!:UrlCO Rezcnde l:.l::; de a,or:il d~ 196:~1 :.. t-'TB. . . ," Mem.br.;)E; -- partIdOS. ' 

l~tj::.l _ LlDN . oN~e1l":l ali Gama - PTB._-" .PI'O.-r"''i-àtào,: JeUerSOlf "de ~\g\uRr _ E"SD. 
M:l"COD C-am~l1:; - ULJN -; Sarros OarvaIfo -' P'1'"B. - até. 15 de dezem.oro de. 1963 ,pelo ~uy ClU'oerõ _ PSD. . 
flenbaJdo Vle.; ra 'VICe- ?l'e.iild.en;;e) Josanhal Marinho 123 de i\.orU tU; R.equerImento "'186·62, aprovado t'Ill.L2 Lobã.o da !;,'lvera _ -eSD • 

.... UDN. 19631 - 'S !eg de -dezembro doe 1962; WilSon Gonçalves- (23 ,-(te a.bril· ~ 
- _ Aloi'S'L dê Carvalho .... PL; _ até 15 ,de ctez.ê.ulllro de 1964' "-""10 ~a63,) -_ PSP. -

,1i.vpe~_ da C~~,ta - ODN .. <,~mo Oe- M}ltOs _ ·P'l'N_ "Re<luerunento 1.14J)~ô3 aprovado .em, 
Lo!te t(elo <2l,~,63) - PSD. ' Vaga do senador Pmto Fe--retrá , lu Q.e dezembro de 1963-. ' 

(~::I de .abrIl de 1962 -:- flela1"..or ---;: t,~' _ ---- COmpleta.cla em 23 de ~rU 
pns . " 'O) P 't d E end à Cons' 1963. 

de Menezes ?unentel"· - f're.sióente, 
MUton CampQS - ODN. - -
BeMbrudo Vlelra - UDN. -Bezerra Neto 23 de :t.brU de 1963. I' rOj~ o e ma" Membros _ PartIdos 

. - '1''1'8, . ~ltU1ção 09 11;61 
Amaury SIlva 123 de-" .abrtI de 19BjJ) - '" .. O ,.. NO"O", .leffersón ele Agliiar' - fJSD. 

_ ?rB JGftlA ..... ""S ~-u~. , ~ Wilson GonçalveS- ~23 Qe ::J.tJ.:1.l 
Vlvaldo LAma I ... P'l'B . ,UllNU ... ·íPfOS) 1963} - P8D. ' 
Aloysio de Cai'valho - pr:.. - - - 'l EleÚ.a _em J8 de março- (le- J96'M. Ruy--Carneiro -.: pSD-. 

, 'JQõaphat Ma.í-tnh" _ t2a,4.63) -, 
, 'IVlee'Pres..cte.nte -UDN., < 
I!e O.nu,. ltt'leger _ ODN, ' , 

V·aga> do SenhO! P1nt()-. Feneu-a.. 

Lino de Mato.."'· -- PTl'? ! ,PTt.m'ogaqao! LobM da SilveIra - lf'SL. 
""_' _ , . f' ~ - ate ',:> ae dezembro de 19_63 pel(t Leite Neto 123 de abrU de 1953) 

Req 194."-ti~ it.-provado em 12 ~ ;te~ - PSD 
, gü2 Mi,ton Campos - UD~ •. 

. UI) ~~~jeto .de: Emenda à Co~s- 'I_Z:::b~~ Cil~ ~e _ deiem~ró de 1964, pt'JÇl Beribalàa VieU'a Vice ... ,pres1dente -
trtUlção n~r 9/61 . tteq ~ 143~63 apt'p"ado em :0 de UDN. ' 
.:1 1 dezeOlbrt.;- de 196::;. ,- , Meneze~ ptmentel - PSD. 

'QUI': _i.\'lOUIFU}i\ U REGlME >OEl Completada,'" em 29" de outubro Oe EurtOO Rezende (23, de a.bt1 lde 
DISCRIl\"nN!1.çJ\~!l OAS E;EI\'DASl W62- 23 de' abril ,de U~63 e 22 tl..e JU. 196~) - RelatQr - UDN. 

EleItá -em ::lO (i~ no· ... embro~de. 1961. filio ae J~63 T. - • .Silvestre PérlClf$ \23 de .abril .dA . 'I ' - 1963) -' E'residente - P'Í'B. ' 
Prorrogada:, ", . - l.V1emOrOO - J.;Pál'tldos: Naguclr& --da Gama _ ?TB. 
~ até -lti de dezembro de 1962 !leIO JeíteJ':)oo .aE AgUlaJ _ PSD. Barros. ·Carvalht,- -, PTB. 

Requetlmento 60ii~61 ap~vado em 14 WílSon GonçalVeS ,23 ele a.lJril de. Aloyskl-' -de Carvalho - ~. 
de dezembrc dE'. 1961; l1)b3, . pSlJ . L1nc de Matos - PTN. 

\ EurIc.o -Rezenae (23.-4,63) - UDN. 
.26.' 63) . _ PTB, 

Nogueira ds Gama "- PTB. 
Barros -carvalho _ EtTE. ,-
Mem de Sã _ ,PL. ' . 
Miguel Couto (23.4.63), - PSp, 

T), Projeto de Emenda à.Col1S-,' 
t)tuiçáo n9 6/62 '. - " 

(Au~ruN'rA PARA QUATRO O Nilo. 
MERO IlE ~EPRESENTANTES 
DOS ESTADIJS' E DO OI$TRITO 

. FEDERAL NO SE.lI/ADOJ. 

EleÚa em L3.9,62- .' , S OU" Carneiro _ I:ISD. ,,' 'Joâo- AgriPino. (23 de abril de \96'3) - -ata \5 Ot: 11\f.t.emorc de .19 3 pelo ~ .... >7 ~ UDN 
aeq'uerimento 18~t':62 apl"ovado em, 12' - Lobar Oa ~llvelta --: PSD. - - Prorrognda: -
de. de~ernb-ro: de" ,962; . _ GUld(.. _1.'1ondin t.29 de vutu!:l;-O ue Oamel'-Krlegér':; ODN,' - ate }õ.12.63- -pelO Requ~rlmento 

. ~ ... : ' , . 19ij2J - P5D . -. - -_. 790~62. 'aprovadc em 12 12 62: 
- até -:Hi de Cie,zembrc d.e 1964, 9e.10-1 Müt.(jo~ ca,mpos -' ODN._ -'.' "- I . 

Requerun'ent-o 1 :.(41-63 ~prova,do eUl • aef-tbruck. _ifieira-, _ UDN. ." .- R), Projeto -de Ernenda à Cons.. :.. 'ate 15,12.64; .pele R.equel·~en~ 
"'I() de tl.eze~bl"o -de 1963 "-Lopt'~ da Costa _ GDN. Q 3 ;.. 11.148.63 •. aprovado em 16.12.63. -

" J " In "3 d 'bril d 19631 tituição O . /62, ,'. '\ Completad. em 234,63, Membros â6)· - Partidos _ ~~N agrlp o, f... e a. ~" 
JefferMD àe 1L,··"'"1lt8.l·, 123 "de A.l1r11 , o' d 23.-1 ",""":l de tAO'J:ORIZ'A"O rR1BU~A.!;" SUP~-. Membros - E»~tl~,. . 

..... e-- ~urlcr lte'.tCD e ( --l4e ..... UO • .&.I 'RIOR ELEl'l'OBAL"" nAAR D.i- Jefferson"'e • gula, _ DOT-Io., 

de 1963) -' PS~, [9631 _ lJDN., TAPARA A' REftLIZAÇIiO DO "~ .~u 
.Menezes t''ill1ei:ftel - !?SD, ~ilvestn Pérlcles (23 de a.bro de PLEBISCl'l'O PREVISTO NA -~~ãO o~~e~8ver;8 p~~ ~la_1iOt 
Filinto Mltller i,_ PSD" " 1963) - PTBo_ EDENDA 'CONSTITUCIONAL N' PSD ... 
QY.l_tlO " MondiD ,; !2B de outub-:o, ôe NogueIra da Gama - PTB. . 4 _ ATO ADIClONALI, 

Ruy Carnelfo (23 de abrikde '1963 Aloysic de CarvaJho .- PL~· 
lVllS<ln 

pSD 
Oonçalves· (23 4,63) 1962) - pSD. . ',Barro, (jarvaJho_ P'l'B., , r Eleita em ,lO ,de lulhc, de 1982. 

- PSD~ Mlguel COuto - PSP"\ Prorogaçüo:'. ' Menezes Ellmenttl _ PSD 
- 03.mel KrlegeI1'~'JRela~r) _ O'DN. Cattete Pinheiro (23 de ,S9rll d~ ~,a.té lb- de dezembro de .196S'" pelo 

Eurico Rezend_e 'l23 de aoril de 1963) - PTN.. - Requerimeut.o 787·62 aprovado em 12 -Milton C~mpos '-UDN 
1963) - IJDN. '':: do dezembro, de' 1962. < • ' , Herl.baldo Vielra _ oDN 

, - .-' att 16 de dezembro a. 1964 pelo 
Milton c:ampos - oDN P) ProJ'eto de Emenda à Cons- Requerúilento 1.146, aprovado lIIll Ul 'JOSaphal Martnhó.- (23.4,63; ... 

< HerlboJdo' Vieira ~ ODN: d. dezembro <lo 1963 UDN 
, Rut Palmeira'; ';;'UDN, tituição 09 1/62 Completada 'em 2a ae, obrD de ÔOnlel Etrleger ~ UDN 

AmoUl7 Sllv.;-, -03' <1e 'abrU de (OBRJ<iAl"ORlEDADE DE CONCUR- 1963. EurICO Rezende - (23,' ,631 - VI-
1963) - é'TB, ' ,80 PARA INVESTIOURA El\l ce-Prealdente - ODN ," 

Barros Carvalh-p' - PTB. 'CAltüO lNU;lAL DE CAU,EIRA- Membro.'! - Partidos .-u Vago do Senador Pinto Ferrttm 
Argenuro de Fl;?;ueiredo ~ na,. E PROIBIÇãO DE, NOL\lEAÇõE8 Jeffersun' de Ag"tUaI-'""!'" PS. ,. (23-4.-63) - Presidente -_ PTB 
Bezerra Neto -'23 de abrU de 1963 ,wn"~D -Gon, ... a.lve, '23 'de ..... m de Nógueirtl d~' Ga.m~ - PTB INTERINAS). u.ov..... r.w _Ba.uot Carvalbc ..,... PTB - P'l'B, 1963\ - t'SD. ' 
'AloySl0 de Carvalho - PLo. Ele~t!l em 10 de.malo_ de 196..2. ' Ruy - Carnelrc) _ PSD Mem dE- Sá. - PL 
J;Jno de Mato:,. i:... PN. P~or-rogada: Lob!l.c da SU"ge'lra ":'"" psn Júlio Leite_ (23 4:~3) - PR· 

N), Projeto de!;EmE!J1da à Cons
tituicão n9 ! 10/61 

.a ~i 

Menez~ 'Pmlentej - -P§D. _ \ ,_ - . 
-. até .lb ele dezembro de 1962,""10 r '""I" " ., '"a d' br'< de 19631 ' " 

Req 165-62 aprovada em, 12 de "lie, PSD.= "e~ ., ~ a .' - U) Prqjeto de Emenda à Cons-
oembro de o 1962. Milton Cam~' _ lJDN. ' , ' tituição n9 1(62 , 
-o" 15 de dezembro de '1963 oeR .-'" HeribaldoVielra - UDN. (ltEVOU4, " ~MENDA CONS·.rITU-

IAPLIUAÇAO UA5UOTAS DE Il\!- Req ·1.144,63, aprovado em 10 d. 'de· JoãO AgripIno 123 de abri! de '963) "CIONAL N'4,QUIl INSTITUI() Q 
POSTO~, DESTINADAS 'AOS 1IIU- .ombro de 1963. , '_ UDN.· SISTEMA , é'ARLAMENTIUl . DE 

, NlCíPIOS) • ' ' completaU. em 23 ao abm ae 'ISQ, '~ 

d 
Membro> _ PartldOli Eurico Rezende (23 de aotll de GOVERNO E O IUll 61 DA ,CO"S-

Eleita em 28 de dezembro e 19íi2, Jelterso" de AguJa.r _ PSD. 1963) _ UDN, TITUIÇAO FEDERAL DE 18 DE 
Prorogada: Wilson aonçalv.. (23 de abr!1 de ,DanJéi Etrleger ,.c UDN. SETEMBRO O1l1946), : 

• d d b •• 1963 10 1963) - PSD. ali tr aé leles <2" de ab-!l d', Elelt.a em li 12.62, - até 161 e ezem ro u.g _ pe RUy Carneiro _ PS. ves e ~ r "D ~J prorroglUia: 
deq, 783,63 aprovado ein' 12 do' dO- Mene ... P!mentel _, PSD. '1963) - P'l'B. ,_ .tê 15,1263 pejo Requetlmento 
eembro de 1962.' ' Mllton Oampoo -ODN. Noguelra da Gama _ P'l'B.' 791-62, aprovado em 12,12,62,'\ ~ , 

- ate ·la ele dezembro de 1964 pelo Heribaldo Vielra - ODN~ Sarros carvalho - J?TB. - até 15.12,64 t)elo Requer mento 
a,eq, 1.142-63 apl'ovado em 10 ~e ou-' Eurico, aezendo (:13 de abrir de . Memde Sé - PL. . 1.149-63 aprovada em 10,1263:, ' 
tubro de 1963: 1963) UDN. AarãO Stembrueb _ MTR. Completada em 23,4 63, 

" 
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Sexta-feira 1 t "oIARIO DO CONORESSO NACIONAL (Seção 11) Setembro de 1964 

M.emares _ partidos 
J eftersOD de AtlUUU' - flSD 
Ruy Carneiro - PSD 
Pedro Ludovico _ PSD 
WDSOD Gonçalves <23.'. ~3) 

"5D 
Benedito· Valladares - PSD 
.Menez~ Pimentel _ PSD 
MUton campos - ODN 
HenbaldQ Vlelra _ ODN 
EUrico Rezende 123.4.63) - ODN 
Daniel ({.rleger _ ODN 

Leite Neto - PSD 
Amaury Silva - PI'B 
Be21eTrB Neto _ PTB 

. , 
... vaga do senador Pinto Ferretra 
- PTB 
••• Vaga d:o senador Eduardo Ct'l .. 
lalão 4Vlce-Presidente) - PTB 
••. vaga do senador Eduardo A,3-
SIna.! _. PTB 

Eurico Rezende ~ Prol" 1c:lte _ 
Milton Campos - UDN 
Danie.l Krleger ~ UDN 
Aloysio de carvalho - PL . 
Josapha-' Marinho _. Relator 

:3~m Legenda 

Afonso AnDOs - ODN 
Josaphat Marmho _ sem 
Ra.ul Glub~rtl - PSP 
J06é Leite - PR 

Legenda 

Z-2) Projeto de Emenda 
Constituição n9 7;63 

á 

(TRAN.sI'·l'.lW.~(J1A PARA .4 .RE
SERVA UO !.UÍl .. l'lAR llA ATn A 
QUE 1St. t:A.NUlDA.'l'AR A UAftUU 
J::LE1'1\'OI 

Deslgnuoâ" I:m 41...10,63 
Pror L"Ogao11 a ~e li). l2, 64 b'''.V nO::-

querlme.uw oumero 1.156~63. apwva" 

= . , 
Demgna,(la em 25.5.196 • 

Jefferson de Aguiar (PSD) , 
Antônio .salbtno (I>SD;. 
Wilson GOnçalves (PSD) 
Ruy Ca.rn~iro (PSDJ 
Menezes punentel 1PSD) 
Edmundo Levi (PTÜJ. 
Bezerra Nelio tP'03J. 
AIthur VirgUlo tPTB), 
Oscar Passos lPTBJ 
Afonso Arinos "Í UDN). 
Milton campos iUDN). 
Eurico Rezende fODN). 
AloysÍo de Carvalho 'PL) 
Josaphat Marlnhc \BPD. 
.p.i\rélio Vianna lBPII 

João Agripino 23 4 63) _ UDN 
Amaury Silva t23.4.S3l - I?TB 
Nogueira da Gama _'?Ta 
Barroo Carvalho _ PTB 
Mem de Sà - PL 
Raul' OlUberU - PSP 

Y) Proj€1o de Emenda 
tituição n9 4/63 

àC 
Q.oemlOl:.1.t:i;;S 

ons- . 
Aa.rão Steinbruch IBPD. 

V) Projeto de Emenda 
tituição n9 1/63 

a ~ons-

'l'll"-"ALUO DE ~IULHERES E ~IE· 
NORES E TRABALHO E~l LN

. DUSTRIAS lNSALUllRES), 

De.slgnads em 23, 4. 63 
prorrogaaa ate 15.12 "64 ~elO' Re~ 

quenmentO 1.150~63, aprovado em 10 
'19 dezembro de 1963. 

Membros - pa.rtidos 
JeftenoD de Agular __ PSD 
Ruy carneiro - PSD 
Looão da Silveira' PSD 
Wilson Gonçalves -. Rela'ã)I 

°SD . 
Menezes P1inentel PSD 
Leite Neto· _ ~SD . 
Amaury Silva _ PTB 
BezerrJl Neto _ Vice-Presidente 

PTB 
Vaga do Senador Ploto Ferreira. 

- PTB 
·SUvestre petlcles _ PTB 
Argenuro de FlgueIreoo - PTB 
EuflC() Rezende (23 4.63) _ ODN 
Milton campus - UDN 
Dame, Etrieger - ODN 
Josaphat Marinho - Sem Legenda 
Aloyslo àe Carvalho - Pl. . 

''IJ) Projeto de Emenua i1 "o~s
ti'tuição n9 2/63 

o 
(DlIlEI"O DE PROPRIEDADE) 

De,:,.i~naoü~ em 234.63 
prorroga.aa: 
_ ate 15 lZ.64 pela Requertmentol 

'.l1H-63 a.provado em 10 12 63. 
, Metnbro.s _ part1aos . 

Jeftersun de Agula.J - PSD 

(CONCEDE IMUNlUADES AOS 
\'';RMDORESI 

Oes1.gnada em 2Q.:'.63 
prorrogacka' até 15.12.64 pelo R~

querimento nCl.me.fo 1,153-63, ,"prova .. 
do em 10.1263. 

Membros -, Partidos. 
Jefferson de Aguia.r _ E'SD 
Ruy Carneiro - PSD 
LobAo da SU velr 1'1 - PSD 
WUsoo Gonçalves - PSD 
Menezes Pimentel - PSD 
LeIte Neto _ PSD 
Ama.ury Sllva -.. PTB 
Bezerra Neto - P'l'B 

••• Vag'a do Senador Pinto l'~~ 
_~TB 

SllvlJstre Pêr1cles - PTB 
Adalberto Sena -' PTB 
Eurtco IUzende (23.4.63) _ ""N 
Milton Campos - UDN 
AloysiO de ca.rvalho - PL 
Josaphat Marinho - Sem Legenda 
João AgripIno - UON 

Z) Projeto de Emenda à.Cons-~ 
tituição nÇ 5163 

,DISPO.. som .. , o nWPOSTO DE 
VENDAS E CONSIGNAÇOES 

Deslgnaaa em 31.Q.ô3 
Prorrogada até 15.1264 pelO Re

quel'imenoo numero l,154~63. apro
vado em 10 12 63 

Membros _ PartIdas 

J eff erson Ge A.gu131 - PSD 
RuY caroelI',," - I?SD 
Lobaç da Silveira - PSD 
Wilson GoncaJv~ - f:lSD 
Meneze~ PImentel - PSP 
Leite Ne~() - PSD 

M~tn~IU.s _ partlàos 

Jeuers.on Qi: AgUllU - PSD 
Ruy Carnelfl,l _ t,aSD 
Wilson Oonçalve" _ PSl) 
J o.se FeilcHl.n(.i _ PSD 
Wa.l!rea'l.l Uurgel _ PSO 
Argemuo de, to'l.guetredo - r.L.tJ 
Bezerra Ne'i) - flTB . 
SlIvestrt I?erlcles _ P'l'S 
Edmunoc, loevl - P'l'B 
Eur!co Rezende - ODN 
Milton Campos - ODN' 
AlOySiO de .carval.ho _ PL 
Afonso ·A..rtnos - ODN 
Josapnat Mannho _ Sem Le2enda 
Júlio Lei te _ PR <> 

à Z-3) Projeto de Emel1da 
Constituição n9 8/63 

(AUl'ONOl\1IA DOS MUNi()U'IOSI 

es;gnsda em 22.10.63 
prOrrogaCla ate 15.12.64 pelo Re. 

querimento numere 1.157-63, a.prova
do em 10 12 ti3. 

Membros :- Part1dos 

Jefferson Qe AgUlar - ~S:c 
Ruy Carnelrc - PSD 
Jose f'ellcUtnc ... PSD 
Wilson GunçaJvet, _ p'se 
Bezerra Nek'- PTB 
EdmUDdt: LeVI - PTB' 
Argenurl. t"lguelredo _ PTB 
Melt Braga' - PTB 
EUrlC(. Rezende r2:i.4 63) _ ULJN 
AloySlv dt Carvallio - O"D.N 
Atuosc Aflno~' - ODN 
JosaPhat Martnho - Relator 

Sem Legenaa 
Aurélio I/lanna _ PTB 
Júlio Le1te _ PR 

COMISSõES 
P ARLAMEN 'f ARES 

INQUERI'I'O 
DE 

CRIADAS DE ACOIWO COM O 
ART 53 DA CONSTITUIÇÃO E 
O AR'l, 149, 'AUNEA 1\ DO RE
GIMENTO [NTE(U~O . 

1~1 Para apurar. a aquisição, 
pelo Govêrno Feder ai, dos 
acêrvos de concessionárias 
de serviços públicos e 8 
importação de chapas de 
aco para a Cia Siderúr, 
gica Nacional, 

CHa..da pela ResOlução númerQ 11, 
de .196~ assm.ade: peJo SenhoJ NelSOll 
M~u1a·n e maIs 28 Senhores SenA
dores tapre.r;ent.e.da em 30 de m"alt de 
19631 

Deslgnada em 31 de mato de 1961 
- Prazo _ 120 dias, ate 28 de se
Lembro de 1963. 

prorrogaaa: 
. - Por maU; 120 dias, em VU'tud4 
da aprovação do Requenment.(; nú' 
mero 656·63 elo Senhor Sena'1ot Joã.< 
Agrip1nô n1! sessãc de 18 de- se- em
bro de 1963 121 horas). 

- DOI meis um ano .em v\rt'ld.f da 
apruvação do RequerImento númerO 
1 173-63 do Senhor Hí'natlor Leite 
Neto, na sessão de 12 de dezembro 
ti, 1963 

Membros - parUaos 
Jefterson de AguIar - PSD 
Lelte Neto iPresldentel - PS"D 
N,,'SOl1 MacUla0 - ?Ta 
João A~ripinc RelatoTl _ UDN 
Josaphat Mannho - sem Le~enda 

2-4) Projeto de Emenda 
COl1stitui,ão n9 1;64 

à ~~) Para apurar ~atos aponta
dos da tribuna do Senado 

Ruy Carneiro _ Presldente - PSD 
Lotnw da Silveira - PSD 
Wllsot) Gonç.slves - PSD . 
Menez~ pimentel _ PSD 
HerlbRldc Vieira _ Vice-preslden .. 

Amaury Silvl'l - PI'B 
Bezerra Neto - PTB 

'.' Vaga elo Senador 

f.Eleiçãú aUWmátlca d~ V1ce-Pr1e
slden~e com o Prf$idente da Repú

HUmberto bU",,) 

e outros. relacionados com 
irregularidades graves' e 
corrupção no Oepartamen ... 
to de Correios e Telégrafo" 

te - PSD 
AmaUf} SUva - PTB 
Bezerra Neto - PT.B. 

Neder - PTB 
Argemiro de Flguelredo 
Eurico Rezende - OON 
Milton Campos - UD~ 
DanlEj Krleger _ CDN 

• •••. ~ag9. ào Senador p',juo IPer-
1:'elra _ PTB 

Silvestre Perlcles _ PTB 
Artw' VUglll0 - PTN 

Aloysio de Carvalho - PL 
Josaphat Marinho - Se. mLegenda 

EurlCl Rezende 123.4 63) _ U.IJN 
Milton campOE - Relator _ UDN 
Joãc agripino - ODN 
'JOSD phat Marinho - Sem Legendá. 
alOYsio de Carvalho - PL 

Z-1) Projeto de Emenda 
tituição n9 6/63 

(lNELEG.IBILlDADEl 

à 

DesIgnada em ~,lO.6a 
X) Projeto de Emenda à Cons- a •. 

. prorrogadO ate 1:>.12.64 oelo"""" 
tituição n Q 3/63 queriment(, número L 156-63, aprova-

(Dl!'W(H. SOlSRB A ADi\llNls'rRA- do em 10 12 63 
ÇAO DO DISTRITO l<'EDERAL E Memllroo _ Partidos 
I\olt'\')'EHI1\ DA COMPKTíl!NC ... .A . 
rIU\' ATIv'A 00 SENADO) L:' Jefferson ~e AgUlat - PSD 

• Ru)' Carneltc - PSD 
Deslgnaaa em 2.0.63 
Prorrogada até 15.12 64 pekl Re

querlmentc L 154l-63. aprovado em 10 
de dezembrc de 1963 

Membro.s - partidoS 
Jefferson de I\gular - PSD 
Ruy Carneiro - PSD 
Lobão da Silveira -. psr 
Wilson Goncalve.! _. PSD 
Meneze.s Pimentel _ PSt 

Wilson GoncaJv~ _ PSD 
José Fel1cianc - PSD 
Watrredc Gurgel - PSD 
Argernl.rc d~ Figuetredc - 171'8 
Bezerra New - PTB 
Si('lestre Pérlcles - ?Tf 
Edro und(l LeV1 - PTB 
Eurlct Rezende - UDN 
Milton Campos _ UDN 
AlOYSiO de carvalho - ·ODN 

Oeslgnade em 26.2.19M: 
JeftersoD de Agwar f.PSD). 
Ruy C.u·nt!ll't \PSD-
l..obDo cLt. :Sll \letra iPSD) 
Wilson GonçeJve.!: lPSD). 
Jose FelI(!J8n<.: PSD> " 
St:zerra N~LI.. p'l'B, 
ArthUI \T!rr.tllc PTB) 
Antôru.. JUlB rP.TB) • 
Oseal Pas.. ... ~ ,PTB) , 
Antônl(] Cat O~ UDm. 
Alovsk df Carvalho (PL) 
Euri('( R"7<>p!iP IUDN). 
Milton CamplJ.O; (UDN). 
Josaphat Mllrinho mPD 
Júlio Lei1:f- 'BPn 

Aur~Uo Vlar.na 'BPI) 

Z-5) Projeto de Emenda 
Constituição n9 2/64 

à 

(Dá nova reaação à allnea a do 
art, 101 e aJ Item .LX do Q.rt 124 da 
ConstJtujçâc Federal a f1m de est.a
bel·ecer qut' gejam crocessados e jul· 
~ados nos. crime~ comuns: 

Orlada pela ResOlução ol1merc 32 
, de 1963, assinad~ peto Senhor Jef ... 
1 fersoo de Aguta.I e mais 33 Senhores 

I 
Senadores (apresentada na sesstio do 
,'l<J de outubro de 1963), 

Prazo _ a tê o flm da sessão legts
latlve. de 1963 

I Prorrogação por 90 dlas (até 15 do 
,març.c de 1964\ em virtude do Re .. 
querimentc nÚ.merO 1 163-63 io Se
nhor SenadQJ Wilson Gonçarves 
aprovado n9 sessão de 10 .de dezem ... 
bro de 1963 (21 30). 

Deslgna.çâo em· 6 de dezembro do 
1963 

Membros (11) - pa.rtidos 
Jefferson de Aguiar - PSD 
Leóte Neto - 'PSD 
At;;tUto Fontana - PSD 
WUson GODÇ'Rlves - presIdente _ 

PSD' , 
Artur vtrgUto - PTB' 
Bezerra Neto ·8 11 63 - Vlce-Pre-

~~dente _ PTB 
Mellc Braga _ PTB 
Jol'io Agripino _ UDN 
Daniel Krteger - (]Dl'-

- OS mf'mbroo do congres$o Na- Eur1CO. R.ezende (23 4 63) _ UDN 
cion.al. pelo Supremo Tribunal Fe- AuréUo Vla..nna - PSB . 
deral~ Secretário: Auxil1aT Lf'f!;t~lat!vo, 

- o~ membros d-as A..s.semblélas Le- PL-9. J. NeJ passoo D9.nt·8.8. 
g1s1atlva~, pelos Tribunais de. Justiça). Lobão da SUvelcs __ PSD 
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ESTADOS UNIDOS DO BRASIL.. 

SEçAO,1I 

ANO XIX - NO 168 CAPITAL FEDERAL SABADO, l,~ m; S"Tll~mRO DE 2861 

CONGRESSO- ,NACIONAL, 
I'RESlD~CLA 

S'so!ío ConJwda 

I· Ssesã.o Ll'_gialn.Uva Ordinária. 

ti- Legislatura. 

,fim 16 de setembro de 1964, às 21 horas e 30 ritinutos 

ORDEM DO DIA, 

VETOS PlIli:6IDENCJAIS 

" Jf Ao .Pr()le~ n~ 3.000·,e"é8 na Cânla.ra e n9 18;7wf!1. M 6erMo Que 

:W~:M~~r.. !l~ll~=~l&à!~-~llffst-1f)&~ªí~~~fjMtl~ 
litmiero ll-I!i '!lLO;!>:ni", !<Ii,t?,. 

20 

ORlf;NTAÇAO PUA A VOTAÇAC) 

!DM1tla" Veto Matéria a que GC! refere 
DO nO 

Projeto que isenta. os mineradores da.! eontribu"6eS 
arrecada~ ll'lo Instituto de Aposentadoria • 
PellS6eB dos ):ndustrit\rlos, 

J ~ f ' '!'ot.Ud,<!e do projeto 

11 

3 

4 
6 

Projeto Que Plodiftoo. o art. 16 do. Consolidação dQA 
Leis do Trabalho, 

'rotalld4dó do proJeto 
Projeto o..úo acrescenta doia parâS'l"e.foa~ a.o art. 11 

d .. Lel n' 3, &07 de 26 d. agôs\o do 1900 (t.e! Or
gàniC'.a da. Previdênc1a. Social>. 

Totallda<le do projeto ' . 
Projeto que'cltera a Lei do servlço Militar. 

alinea. etg" do art. 3i) 
art. 09 (pal:J,vrns vetada.s). 

-e 

Senad.o .Federal, em ;Ir àe agõsto de 1964. 

têl'mos do art. 'lO. § 

pre-

Senado' Federal, 9 de" setembro de 1964 .. 
Sen:>.uol' CAUlLLO NOGUElRA DA G,\;\lo\ 

"·ice-Pre.stdente. no c:r.ercicio 
da Pre.sídétlcfa. 

. nos têrD.10S do art. 
Oomlllll. 

'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~ que 
• LÓi 

SA 

Senado Pe<loral, em -ri de agôsto de 1964, 
S8lNldgr QAJ.W H' NOGq&lP.A DA GAMA 

V!.e-Presidente no' cxerclclo 
da Presidência 

em 2 de .setembro de 1964 
Senador CAlrIlLO NOOt:rElRA DA GhJ.IA 

V1ee~Presldente. no exercício 
- _ da Presidência 

,."'7. 
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DjCRETO LEGISLATIVO N" 59 I>E 1961 

Faco saber que o Congresso Nacional aprovou, nOs têrmos do art. 'ri, 
, lQ dá constil;uição Federal 'e eu, Catnillo Nogueira da. Gama,Vice-Pres14 

""--tE! do SenaólO Federal, no exercicio <la Presi.dência, promulgo. o s.e~nw 

f\rt. 19 E' mantido o ato do Tribunal de contas tia 'Dn1ãa degenatóriO I 
de registro ao contrato celebrado em 27 de junho _ de .1960, de constituição I 

de aforamento de terreno i1e marinha situado à Rua. Domingos .Mondim. 
antiga Rua 103, esquine. da Rua 'EUtiqtdo Soledade, antiga Rua. 102; lote I, 
da Quadra 147,. do JardIm CarIoca, na Ilha do. Governador, na Ci~ade dI) 
Rio de Janeiro,_ Estado da Guanabara., tendo como outorgnte a Um§.o Fe4 
deral e como outorgada e foreira Amélia Sapienza. 

Art. 29 :tste decreto legislativo entrnrá em vigor na data da sua pu~ 
blicação, revogRd\\~ as disposi.ções em c01l.trário, 

Senado Federa1, pro)l dê setembro de 1964. , 
C~MlLLO NQGÚI:!p,~ DA G··..M&. 

Vice-presidente do Senado Ffdera.l. 
na exercfcio da P:esidercla 

= 

EXPEDIENTE 
DEPARTAMENTÇ> DE IMPRENSA NACIONAL 

blRIO:TCit .GltRAL. 

ALEERTO DE BRITO PEREIRA. 

CHa.FIZ 00 ... AVIÇO DR: PU8L.ICAÇe ... 'CtHEIF'G QA s.çJ.o o. RItCU~.ÇI.. 
MURILO FERREIRA ALVES FLORIANO GUIMARÃES 

nlÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
ssçÃo. 

lmpr"uo nU oiicinas do O,plrtamento de ImprenSa Nacional 

DR A SILIA 

-----------------------------.. --
ASSIIIATURAS 

REPARTiÇÕES E PARTICULARES 

Capital , Interior 

FUNCIONARIaS 

Capital • Interior 

Fac~ gaber que o Congresso. Nacional np1'OVou. nos têrmo!'. do art. 7i, j Selnestre •••••. - ..... ~ .. 
§ 19 dã constituição Federal e eu, cam!llo Nogue!ra da. Gam-a.Vice~Presl~ Ano .......... u ........ . 
riantp. do senad'o Federal, no exercício da presidEncIa, pl'omulgo o seguinte I .. 

tr$ 
Cr' 

Semestre ............. ,Cr$ 

Ano ••••••• ~........ CIl 
39,011 

76,011 

• > DECRETO LEGISLATIVO NO 60, DE 1964 . j' _ . _Extenor 
Mant.4VLQ ...... ato __ ao_.T.ribun,Ql_d.L.CQ1ltaLda.-Umão denegatórto l Ano .. u.'............ Cr$ 136,00 An.o ............... _ ••• ~ Cr$ t08,ot 

'i:xteriol" 

de.-l.§g}síto~3W_Ç9J1.tr.qtf) c.cl.eln'ada entre Q M11lis.1.6:Jo._M --Agricul~ t ---.,..,,...---....,,--.,----'--------------
tu~ pedro Machado de J;1orais e sua. mulher '. i 

e..rt. 19 l!t' mantido () ata do 't'rlbunnl de CQnt:lS da._União dene
gatór'lo de registro 80 contrato celebrado em 27 de julho de 1954, entre 
o Ministério ela Agr1cultura e Pedro Machado c!e· Morais e sua mulher, 

. Maria de Lourdes. Pinheiro Machado, p.al'jl financiament,Q de obras de 
irrigação das terras do inlóvel denomInado "Batista" de propriedade _ dos 
segusdos contra.t:>ntes, situadas à margem esquerda. do ;rio Igaras.::ú, Mu
nicípio de Parnaiba, Piaut, 

Art. 29 E!)te decreto'legislativo entrará em vigOr' nn data da sua pu
blichção, .l'evog:adas as disposições em contrár10. 

Senado Fedel'o.l, em 11, de setembro de 1964. 

CAMILLo NOGUEIRA DA GAr.u 

Vice-Presidente do Senado 'Federal. 
I no exercício da Presidência' 

F9.~o t.label; que o Congresso Nac10nal aprovou, nos têrmos do art. '1'1. 
~ Iv dn. COnstit.uição Federal e eu, Catnino Nogueira da. Gama,Vice-Pres'\.~ 
dente do Sena,do Federal, nO exerctcio da Presidéncla, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATivO N' DE 1964 

Art. 19 ,E' mantido o ato do Tribunal de COl1tas da Uniãô denega
tõr\o tle t'eg1S\~ro ao contrato celebrado em 9 <!.e março de 195()~ entre a 
União Federal e GeOrges Freder1c Rosier. para O desempenho, pelo se
gundo contratunte, da função de geólogo, na Divisão de FOmento da. Pro
dução Mineral do Mlni'StérlQ. da Agricultmt\. 

Art. 2~ ~ste decreto legislativo entrará em vigor 
bIicação, revogadas as dispOSições em contrârio~ 

na data da slla pu-

Senado F€,deral, em -11 de setembrO de 1964. 
I 

CA:r.ULLO NOCa.TP:IRA DA GAMA 

Vfce-Presídente p,o senado Federal, 
na exercíciO da presidência 

F'nço sabe:r que O Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. '1'1. 
§ 1Y d.a Constituição Federal e eu, Camillo Nogueira da Gama,Vice-Presi
de~te do, Sena,d'o Federal, no cxercicio da Presidência, promulgo o se~Dte 

NO DE 1964 

Art. 19 13:!' mantldo O ato do Tl'ib1fi1al de Contas da União denega
tó1'io de registrá aO contrato, para fornecimelito de material cientifico, 
celebrado em 1117 de dezembro de 19&1 entre a Divisão de Obras do -De
partamento i,de 'Administração do Ministério da Agricultura e .a. ~firma 
~fASCA Aparelhos Cientificos SocIedade AnônIma" bem como. ao res
pectivo têrm9 aditivo, de 26 do me..~o mês e ano.' 

Art. 2'l' ltste decr.eto legi"llntiv<l entre..rã, em vtgrG't na da.ta. da sua. 'Cu~ 
bIlcação, revo~adas as disposições em contrário. 

Senado :F,~deral, em,l1 de setembro de ~964. 

'CAMILLO NOGUEl'RA DA GAMA 

Vice~Presidente do Senado FederaL ~ 
no exercício da. Presidência . 

\ 

- Excetuadas as para Q exterior, qUe! seria sempre anu.als, .a 
assinaturas pod6r~se-ão tomar, Im qualquer época, por .ei$ meses 
ou' um ano. 

, - A fim de possibiUiar a remeSSa de valores acompanhados d.
esclarecimentos quanto lã sua aplicação, soUcitaJllo~ dêem J1referênci. 

_8 rBDIessa por meio de cheque Qu vale postal, emitidos ;1 favor do 
T~,Qureiro do Departamento de Imprensa Na~iQnal, 

- Os suplementos lo edições dos órgãos oliciais oerio fOrnecidos 
aos assinantes sàmente mediante sof,lcít.ação~ 

• - O custo do numero atra~.do gerá acrescido de Cr$ 0,10 '.' por 
exerclcl. decorrido, cobrar.s.-Ao mafo CrI 0,50. 

--------~-----, 
F.aço S9.Q.er que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 11 • 

§ 1~ da ConstItUiça,O ,Federal e eu, Camillo i'iogueira da Gama,Vice-Presi .. 
dp.ntt do senad'o Federal, no exercicio da ~esidência., promulgo o seguinto 

DECRETO 

Art. ,19 E' mantido o a.to do Tribunal. de; Contas da Unlão denega,.' 
tõrio de regIstro ao contrato, celebrado a 30 de janeiro de 1951,' d-e pro
messa. de- venda. COll1 quitação· de preços, de áreas de terreno localizadas 
na Fazenda. Se.:.'tão, no Municipio de Vassouras, Esta'Clo do Rio de Janeiro. 
tendo como outorgante promitente vendedor, a Imoblltárl8, CinelâneMa -IJ .. 
tn1tada, e como outorgada promitente compradora, a Superintendência dali 
Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio Nacional. 

Art, 29 &te decreto legislativo entrará em v.jg'Or na data da sUa pu..-
bli"..ação. reV'ogada3 as disp-osições em contrário. ' 

Senado Fe~eral, em 11 ,.ri .. s~tembl'o de 1964. 

CAl\[ILLO NOGUElltA DA GAMA. 

VIce-Presidente do Senado Federal, 
, no exercício da Presidênc1a 

Paço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos <lo art. Tr. 
§ 1'1 da const1tui~:ão Federal e eu, Camillo Nogueira. da. Ga.ma Vice-Presi. 
dente do Se,naÓ'o Federal, no exercício da. Presidência, promUlgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO NO U, DE 19.. /I 

Art. 19 E" mantido o ato do Tribunal de 'Contas da 'União denega.
tório de registro ao contrato, ce;ebrado em 14 de setembro de 1960, entre 
Arthur E.- Schaefer e J. Ataliba. WOlf, como proprietários locador-es e a. 
superlfltendência. do· Plano de 'Valorização Econômica, da Região da Pron .. 
!;eira Sudoeste_ do País, }lara locl\~ã.o da sala nQ '72 (setenta. e dois) do 'l" 
(sétimo) andar do Ediffcl0 Palneira situadO à Rua. Siqueira CmpOs ml
mero 1.193, ,em Pdrto Alegre I1!stado' do Rio Grande do Sul. 

. A'~t. 29 b>te decreto legiM9.tivo entrará. em viglOr na. data da. BUa. pu.. 
bl1c.acao, revogadas as disposições enl contrário. - ~ 

Senado Federal, em 11 de sp.tembro de 1964. 

CA:r.ULLO NOGUEIRA DA 01\MA \. 

Vice-President.e do Senado Federal. 1 
no eX!'rcício da Presidência 
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1'"! RELTNIAO, DE INSTALAÇãO, 
iRE:\.LIZ.IDA EM 11) I)E S'ETEMBRO 

DE 1964 

RELATóRIO ruo 15 DE 1964 I dâdes lOcais decidam ~Obre ma-
• • .1 Uria. que acarretará de..);re:'ás -:!e 
Da Comissão Mista,. incumbida exclu,!va alçada do B<lnco, 

de ttpr.ecz.ar o vetoJl~p Se- b) item V do art. 4"~ lnteg~al· 
nhor. preszdente da SepúbHca ao mente. 
Pro1eto_Er;erãii-C!àm_a_;jLji-win'~- Trato-$e de d:.JpjsHiv,J intr~d~Ülo 
.nL...2_.JJ.º...Q;§~_.J.?l'~_7$J_"n.9_SfngE:9); l no projew -atraV'(:s de {'rnem':u apte. 
que tnstltm $1stema para promo-I sentada ria CàmtJ.l'3. d:::s D ·p:!tatfo' 
ver a con§ififçaoae'i"âõr:tiçõesae.. . 
interes.ut...!Q.Ç:'ru.!.-. "--- lt"l~;J-=:S 

Relator: Sr. Walfredo Gurge1. ~O .p:oblema· da ~a:)~Wçáo para 
ti. pcpula~jo, rural t'2m P2J;:ul!nrl-

O Senhor Presidente da República, dadrs come a da.. parCt.:r.'l, do ar-
A::. 11,00 horas, do dia dez de setem~ no uso das atribuiçóes que· lhe con- renrl'lmento, cU:"." que fa.zem 

bro do ano de mil novec::ntos e s-es' ferem os arts. 70, § 1.9 e 57, II da rtc(,mJ!.";'J.r .seh t}le cons;do:-:::cto 
s.m~a e qua~ro, na sala, àa.s com~s.sões c-ons.tituição. Federal, refolveu negar em dip:cmus le3~L\ có:1.l'.'c'J: icos, a 
do ~enado FedE'.al, pre.sentes cs Se- umçao, parcmlmente, aO Projet.o de saber, no projeto dA R~iorm:l 
nho~'es'Senadores Dan:el Krieger; Mem Lei da Câmara n Q 2.00G .. €4 (n9 15, 'trrárla e em C,lplt':.llo e,pecial dJ 
de Sá e Walfredo GUl'gel e os 5mbO- no Srna~lc), que izutitui sistem.a para prc;jeto de lei do inqu.:l!nato, A 
rcs Deputados Aderbal Jurema, Dnar pl'omove!' a. consf?'ução de !Hl.pitaç5es matéria foge às f:n -:líd::de,s e téc~ 

de intclÍ'-Õ::;e social. ' L ~ Mendes e Franco Mont(}.Q, ~úne-se a n:cas p'revlS~a~' ne::ta, prcposiça)". 
Comissão Mista incumbida de apl'e· O ?ttOJETO C) § ~Q. dD art. 5°; as pJla:vru3: 
ciar o veto parcial do Sr, .Presidente I ã 

R 
'bl Pr 'to d L' d (Origem e Andamento) to ... no m ximo" , 

da. epu lca ao oJe e Si a . ~ .,' . ~T!'1Ua-se de veto alt~l<a.n:lo a Tl:!du.-
Câmara nO 75-, de lC9~4 (PI)Oj€tO d,e sLt~1 O pl'0Je~o veta~o, parCj<.umer .. te, pelo' çar do projeto cri'''jnaJ 
n Q 2.~ô-B·64, na amara que m 1- Senhor Presidente da Repúblic~, teve <> 

tt;"i slSte.~ ,par!t promover _~ construo sua origem na Men.s3.g~m n~ 126-G4, RAZÕES 

rac de Hablta-çaQ de Intere~se social. do pedel' EXecutivo, destinada a pro- "A fina,lidade é iInp::dlr libera-
Em Ohêdiêllcia ,ao preceito Regimen_/ ~ed~~r ~ reforma ha.J:itac~onal, o~ seja. liil.aã'e G,,,,nosa por parte de C1.~ 

tal assume a pr-esidência o ar. Sena· mSLltumdo a .correçao monetárIa nos gãos e.stat!:'.i~. fio:.iedude3 de -eco-
dor Mem de §â que, declarando ins~ contrato3 imobiliários de interê:se so~ nomla mid.a, etc, ... S6·a rigidez 
tala da. a Com1&são Mista, determina cial, o sistema f.nanceiro para acrui. no. fixação dos crltér:cs de retl· 
llieja procedida a eleição para. OS caro sição da casa prõp:ia, criando. o Ban- justamento OO:1tratual impedirá 
go.s de Presidente e Vic3-Pl'esidente. co ~acional da Habitação (BNH). e.s c: le, em admini?tracões menos 
:respectivamente, através escrutínio'se- SOCled'a.des:1: Çrédito imobiliár:o, as .. tlsteras no emprêgo de dinhelrOS 
.ereto, por cédulas' unl.nominais, pre. letras lI?ob:llána.s, o S~rviço Federa.l ,·Ublico.s, se adotem n'}Tmas pro-
".i.sto DO articro 81 da Regimento In- de Hab!"w.çao e Urbamsmo e dando 1.et.ora!'; de minor;as priv:.'e:;:a.d'as 
t'::rno para tanto designado Escruti~ outras providências, em detrimento das mas!a.s sem 
n~dor o Senhor Deputado Ade:-bal Ju' Na Càmara dos Deputados.' o pu,je· teto", 
rema. to teve andamento rápido porqusnto 

_ foi apreciada nos têrmo3 do a~ tigo 
~Ollcluida a v~taçao, apura-se o se, 4~ do Ato Institucicnal, de 1964. 

gurnte resultado. ASsim sendo, foi a. proposiçã<? lida 
Para Presidente: em, 27-5-64, aprovada em 23-6' 64, e 

d) §§ i9 e 89 do art. 59; integral-
mente. 
, Trata~se de dí'positivrs introduzi
das nD projeto atravps de emenda 
apre::entada na. Càmara, 

RAZÕES 

.o tot'Q,rl.l" Jl,.tratlvo o emprêgo de 
econum!as l1a aqui.sição de habi .. 
ta:çôe~. Nãp há, portanto. :..nte .. 
rêsSe élll imp_edir qUe o ch(,le, de 
!ftlnilia que possua d.'sponibil·ouJ6 
fin:lhc~ira adquira p.":·a f:Vs d? .. 
pzn.~.::,nt:s. v:fan~lo m:e:;u~·D.l'-lh:'S 
o fLl.Ur.;j, habLa:-õ;3 c:t!::>, d:· qU2:
quer fOl'ma, v:!'ãc f'l','o::reccr a so
luçã.o do problclllil. atual - Já. 
que- IlS unjd:;:des a::lqlllr~.d.s3 1 . .'::'.'fI 
03 depend:mtcs se~Eo temp":·a.:- ,ro· 
mente usadas sob o r€~im:! de 
loca,r.:áo'· , 

g) no corpo. do g 19 do art, 1~: aj 
p'll::.vra<;: " .. ,Federa:s." f!;:l.e:.."J..s". 
cot'.tr~lad:tS, d'l'êta (u in:l.ireL'rnente 
pela União Federal". 

Tl'::tta-:sc d~, veto a:t2r~nco a rt'
daçãa do parágrafo úu!cu do 8ft,.0 
99· ao ant"1>fojeto do P0~er E;::C~lt· ... 
vo, redadD lrl?;:nal esra qu'} não 
foi emend.'.J.da. peJo Gcngre~so N.llc:o
nal. 

RAZÕES 

"pretende-se fOrma dar a êste 
dispositive-, m~!or .s.mpliti:.de pos
.diTeI de forma. a 'evltar QU~ os 
financiamôntü3 c·Jn:!e-did-o,s pdas 
enttdades ac:ma a.dqutl'am, comO 
tem ocnrrld'o asp:::ctos de verda~ 
de:ra d:açfto, com C"OnseqU.}nci:ls 
ruinosas para a continuaÇ"ão e 
expansão das atiYidades das me~~ 
m~s". I 

h) Item VI do art,· 17: a expre~
~ào: "... de planos diretores". 

'l"rata-se de. di,q~csitivo intrcduzldo 
no projeto através de emenda aD~'f'
sentada na Câmara Otem VI - Al-t:
go 14). 

RAzõES 

"compete 0.0 Serv:ço Federal de 
Habltaçiio e Urbanismo dar aoo 
Municíp:os a a.:.s'stência nece'sâ-

senador Daniel ~rieger 
Deputado Franco Montoro 

! Pa!"a Vice-presidente: 

envIada ao Senado em 25·6-64, após 
5 votos ser emenda~a. e estudada pelftS ru
I voto versas Cam~ões Permanentes e par 

Comissão especialmente destgn~da. "O veto do § 89 é cOl1Seqüênclê, ria à elaboração dos respecti-
!Deputado Franco Montoro 5- votes 
Deputado Dnar Mendes .. , ... 1 voto 

O Sr, Presidente, após agradecer a 
seus pares a sua eleição deSigna. o Sr. 
senador Walfredo Gurgel Relator da 
matéria pr~ip'l.."a à comissão Mista. 

Nada mais havendo a tratar, encero 
ra'Ee a reunião, lavrando eU, José SOO
res de Oliveira Filho, secretário, a 
present-e Ata que uma vez aprovada, 
Eel'á assinada pelo Sr. Presidente. 

2' REUNlAO. REALIZADA E.>I 11 DE 
\ SETEMBR.O DE W64 

" .AJ> '17,30 horas d"a dia onze de se-
tembro do ano de mil llovecentos e 
6cs~enta e quatro, na. SaJa. <las Co
missões, sob fi, PreSidência tio 51'. se
nador Daniel Krieger, presidente, pre
sentes os Srs. Senadores Mem de Sá e 
Walfredo Gurgel e es 81'S. DeputadQs 
Aderbal Jurema, Dnar Mendes e Fran~ 
co Mpntoro. reúne'se a Ccmlssão Mis_ 
ta, incumbida de apreciar O veto Par
ejal do 81'. Presidente (ta República 
ao PrQjetO de Lei da Câmara n9 75, 
de 1964 (PrOjeto d~ Lei nO 2.006-B-64, 
Ila Câmara) que insti tui sIstema para 
promover a. construção de Habitação 
de Interêsse social. 

1nIciando os trabalhos, o Sr. pre· 
sIdente concede a palavra ao . .&, se· 
nadar waltredo Gurgel que, na quali. 
dade de Relator, tece cons\derações 
ronsubstanciadas em Relatório cir~ 
eunstanciando a origem e tramitação 
da mat-éria nas duas Casas dO Con· 
gre~so Nacional, bem como as razões 
mas ot.~;s se fundamentou o Sr. Pre
sidente da República pal"a, no USO de 
cuas atribuições constitucion~is, apor 
oou veto ao proce.!Jsado em tela, 

Em discussãO, não haven<'lo quem 
mais deseje- fazer USo da palavra, o 
Sr. Pl'esidente dete!'mina seja assi· 
tnado o Relatório. 
/ E nada mais havendo a 'tratar, en
~rra·ge a Reunião, lavrando eu, José 
Soares de Oliveira Filho, secretário, 
8. p!'esente Ata Que, unta. vez aprot',a· 
da., será a'>Sinada pelo S1', Presidente, 

pare. exa.mil'iá-Ia, 
No Senado Federal, o andamento 

.d'o Projeto foi também de p:)!ICa du
ração, tendo sido, todavia, elHendado, 
razão' pela qual retDrnou à Câmara 
dos Deputados em 14-7·64. 

A Câmara dos Deputado I, exami
nou as emenda, dq. Senado e env!oll 
o projete· à sanção em 10 de 'agôSto 
de 196-1-.' " 

O VETO E SGAS RAZõES 

O S'enl::lOr Pres'dente da República, 
pela Men!agem n? 18U de 25 de ai:ôs
to ~e 1964, comunica ao congresso 
Nac onal que veotu, parcialmente, .0 
projeto. 

Fundamentando o veto em razões 
de ordem constitucicnal e tenào em 
Vi..sta interêsses nacionais o Senhor 
Presidente da República fê-lo incidir 
nos seguintes cr:Spositivos: 

a) item IV do art, 49; a expres
são f' .. ,definidoo como proprietáriOS 
p:las autoridades locais e pelO Ser~ 
VIço FE'dernl de Habitação e urb'anis
mo .. ," 

Trata-se de di3"positivo incluído no 
projeto original, pelo poder Executl
vo (item UI - art. 49), suprinlido 
pela Emenda n!] 4 do Senado, mas 
~ue a Câmara não acolheu. í 

RAZÕES I 
"Evita-se desta forma 'que se 

retire do Banco NacionGI de Ha
b1tação, 6t:"g~0 que empregará 
seus recursos nas finalidades In
dicadas no art, 4°. a faculdade 
de estabelecer seul': própr!os cri
térios de .. príorídacre: Tem~.se, as
sIm. que o ::se.nco e.pU~a seus re
cursos em projetos self>rjonados 
por a.utoridades municipais e e-s
teduais e pelo Serviço Feder31 de 
Habitação e Urbanismo, sem pos· 
sib;Udade de intervir no proces
So de escolha. 
~ Justo ~ue opine o serviço, ór

gão técnlcõ por excelência, ntIn
ca., pcrém, que êste e es ElutoTi~ 

lógica, do veto no § 7Q , lmediata- vo.s Planos Diretore.s, O veto 
menb (Inferior. Justifica-,':e conl obSÜlrá. po!'tinto, que rec,g,!am 
as razões do veto ao § 29 do mes- s6bre dois órgãcs diferentes as 
me arti:;o". mr~~ma3 atrlbuições, deixando-os 

e) Item TI do art 8',' I flnicamente aO que está têcn'c:J,-.. as: ~a "H'nl": ~ d -" ... e venda". lmen~e ca·pac:.t.a:o para exerce-
. Trata-~e de dispo<lt:\'o Infr.::;duglC.O as", . 
no projeto, atravé~ de emenda apre-! i) no corpo do item VIII do a.rt. 17; 
sent,-ada na CEi,mara, I as expressões "., ,serviços e eq~',pa .. 

RA"'ÕES . mentos urbanos", de constru-;:ao, .. 
~ '. e que obedecam às n::rmas técn:cas 
"Os Ó!'gão3 do si,steml f:nan-I fixadas pelo 'Serviço Nacional de Ha

ceiro da habilitacão destinam-se bita.ção e Urbanismo".' 
.ao f;nancHl.m:nto· de habitnções, i Trata-se de dIspositIvo ilHr,)dt",.ido 

b nunca à venda das me~ma'), I no projeto atravé.'; de em 'nca ap,'€,-
ObjetIva-se desta forma, tmne. sentada na Câmara <item VI .l.r-

dir que p~rtJc~pem dDs Oene.fiê1os t go 14). 
pt'ev!~tcs nesta P~'oIJ"Osicao ('nti RAZÕES 
dMes Cl,ue não perten('aTll ltg1ti
mamente ao sistema", "Não cabe ao Banco Nac:''Hnl 

f) § 1(1 do art, '99; a {"pressão: 
". '. ou ~uja espô'.'a ou fllhcs men'J- I 
res O seJam,.," 

de Habitação dedicar-se a fim- n'· 
ciamento de serviços e equ,pa
mentos urbanos, pois e~tal'la (.;}
m~nuíndo sua. capacidaue de f'
nanciar a própria comtl't:I7_C.n t,le' Trata_~e áe d .:;po~itivo lnlrojuz~do' 

no projeto, a.través de emenda apre
sentada na Câmant. 

RAZÕES 

. IJDoi~ são cs moClVos; 
l? ~rro p,e técnica; a propOSI

ção um ;:. palavra espôsa, quando, 
paI(t plena eficácia., dever!a em
pregar a palavra cônjuge. Tal 
como está redigida, a. restrição 
atmge, apena..ç , 00 marjdo cuja 
.e5pôsG. seje. propr:etária, ou pro
mIten.te compradora ou ce.ssiCn:1-
ria. Ras' alta. entretanto, a mats 
Iev'1 ind'agacão, que a mel'l~ leqts 
foi aplicada." a limitacão também 
à espôsa cujo maridO. s-eJa pro
prietário, promitente c-omprador 
ou cessionário. 

2" Fuga a.os cbjetivos do Plano 
Habitacional. Entre Os princ1pa1S 
.objEtivas da leI nOva está O fim 
do sistema pECternaIisro, até então 
vIgorante na solução de proble
ma.s, habit.acionals. 

A correc§o monetáda permlUdn 
na propr::;lçfio vIsa" exatamente, 

habitações, Quanto no fin:lDc:a~ 
mento das Jndústrias de COtH i'U
ção, não é finalidade do Bi!n~o. 

il:ste contribulrá, sem c.úv:da, 
para fomentar a indústria da c n"~ 
trução, seja pelos incenho'os que 
o Projeto oferece cOmo pele t...;~is
têncja qUe irá propo~cgmar, !,' [, o 
se deve confundi·lo, :;x>rém cOro 
Um Banel) de DesenVO!V1IDento 
Econômico. Não cabe por flutro 
lado, qUe o financiamento de pro
jeto e· pesquisas tecnoló~'.cJ.<; fi
que na. dependência de !Jorm:l.3 fi
xadas pelo Serviço FedereI de Ha .. 
bltação !! Urbanismo. mas snn, 
deixar à iniciativa privada li malOr 
lIberdade no lançamento dos Pro_ 
jetos de int~rêsse público. I~o S-:n

. viço Federal de Habitaf':ão e Ur .. 
banismo competirá fomeiltar o de
senvolvimento da indústl'ta. e ele 
pesquisas nos tênuos da letra c. 
do art. 55 da presente prODO!.j_ 
ção". ~ 

1) Item X do art, 18; lnte~r.ll~ 
mente. 
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Trata~se. de d SP.:sltivO intrcduzibo] Trata-se de rli~.:J_.::.jtivo lntlo.luzJ-(~or x) §. 19 do art.. # 54; a expriis"iio:' 
no projeto atfuvés de e~enda de .re-

1 
nu- projeto atrav~~ de _etncnc!a \4Q):·' .•• e 011-cntnt:o por um G",~,~~lho T~c-'il 

dação apresentada )la Câmara, emen~ j apresentada. nO Senado. IIÜCO". 

da essa que alterou': o ítem IX do ar-[ MZÔES . _li B.AZÔ:!:S I 
tlgo 14 ~I) projem :originü1. " . j 

" . 'R<\ZÕgS . "TraJa-se, pertanto, de comple-

I
I "E' gl'apde a ImpOrtância de· § 

m"fnt:lr a lndicaeão f:l.Zf!Dde de- um. CUl'i.',clhb . '~:::elilC,) 'c,:m.st tUlda I 
"Visa fi impi~dlT que () Batu) saparecer a exrrre~sáo t}ue 'U~.() lem ,de, ·Pi:'UE!'!:"louats de 'u;1d'e.nt€& es~\. 

privilégios- ou regalia::;, além 
p~'eviEta~~ ml' Lei a' ,que el:\,tão 
ie'tcs··. . 

das 
!)U-

b!) § 2" cio art. 55;,iritegn\Imente. 
Trata-Ei3 de disposição idêntica ao 
29 do art. 50 co El"ojeto or.iginaJ. 

acumule funçõ2s ja ntribuj,dns a rn!.ji~ r.aâ,o de se!'''. I :D",:.Clh'::..é.::3 w:ll·:n~C'~ .. ~Z :l'J ll:'~-
outros ór;Júos federais em pleno I o 1 .. ~ •• '. \ b!el11â habit9.c:,mal. Será prefe.c "O S!H'viç.o Federal d'e Habita-

t r) ~ 1 Co ar~';8' llh€gl'almen"c '·câ.,} e IJ',J-n!l~SiHO cõm ,!,V'Ç3.<:' flm-1uncicnamen;o·'. I '. ... '- . 1':(\:;', {::.:.~r::-,3!:~ü, (.'.1.:> ts. ~ CCr.f.<;>- H -

, 'l'r'H.a-se ae- ;:eto alterando a red?- lho Técrúco' s~~j.a criado mediante çoe.s· e at.!'ii:::UH;Ce.s di'\'ers!l.s das ,que 
l) art, 19; a palavra:" ~omen-l'.:ãQ do § 1(1 d. alto 24 do PJo]eto ar:-I decreto, nos tel'mos do art. 5(4 ~:;,1·a.1J.D._.;....ç.:]" ij:1. Ca_J. P. ... ;;ih:...1' 

te ..... ". . g:naJ. 'l'\r( ~ • f 't d' t - d de:verâ, ter l'berdade de reexamJ ... 
Trata-se ·de vetO',:alterando a r~da-' \ qt+e \<"", ve s':.J:.l. e ... .:::. es e. me ~ nÕ!!' .a.:; Opf'.l·~;õ-e~ já contrata.das 

'çâe do art. 15.do tl1"o~eto,ariginal, M:õ_s 1 fi r.ófl.];l~r<ção n:':miu4.trat,VJ 'do c !rem'lt!:,slnl os. p;ojetos em exe ... · 
I ") o' E d 'I Sarvi<,.p Fe.CenÜ G_e tIabH.!H;f.O ~ <lll.,ão, a f,'m de adaph.t_,IOo as' no-r.t..:z.ÔEs· I a que, s .... n .... o o :ll1CO .E::; 1-! Urba:l~-n'o". ~ co 

nado e;;clusrvamcnte, a ntlv.i!ade . • vas c01.lt'Hções '~~gais eIDs~tes. E" 
"O OQ}~tivo, (> pO-Sribilit-ar ao econõmwc-Lnr:-l:celras,. ê 6b,,\0 ~que y) § 29 dO. art. 54;, a e~pl:es.::ã(): 11 . ,b",m de ver-se que. tal reexame 

B;:nco, nJ fU.l1to, -e C.:m ·a.:::s-en:i- t~:"-::3 c~ 1, '::!!l..J Ü.!. Ci.~ .:,UJ. ..... bll j " ••• pelo PresIdente da RepulJIl~ de não im,l1cará. na- der.rogacão de 
m~nt(} da SUNIOC- f dE1~1,IS ór~ adm nistr2.C5,.:l dzv.edo ser c('~YJ\."w· uma nsta .ttip1tce apresentada .. ,.' : quaisquer ~t\'..;itlJs Qu ob-rigaçõe, 
g.-:os rEE;:cru:ã:~;I~iS, rCt-:;ber d::pó- tcn:e<; em tais m:ltérias. . ~ j TI'ata-se de disposH!vo illtrod\.l.Zido: c..:.:iiln:.~'c.W) e:.ll f:ce da le:". 
L.'c.:; que '_n5::: (l;? ~r~f:H(Js no a:'-' b) , I' ~ - . - no !lroj:!to através 4e emenda da Câ_ 1,' cl) letra tLJ' em tel!l. G.c:~, pelO mo )\1'-, nuo se com- t m.ara· "lh du art. 55; integra:. ... 

Não cabe aZOl'a sem fundame~)to p:·ec!lc}.e a. presença oprlgatórla, i . . (mente ... 
na realidade pn'itica, que 5Ó licars. r...a.:,sa :::lta- sdmjnistl'açáo, de téc- RAZÔ;;:S t nata-se. de di~:;...<i)s-it~vó - introduZIdo 
pncnte com .0' pleno fun\!lQn'l.- n':,c~s' em as~untos de 9a,úde pÚ- "O Serviço FedeTul de H!;\.b~ta- ~ a.traYG~ de emend!l. .d:l. Câlnara.· . 
rn.znto do BanclJ e,-;![~belecer Um!- nuca e previdência ~ocJal. esses ção e Urbanismo será u:':n!l. aut~r-! RA:.:.õt.'S 
t?rões só altel"áve's m8di.:mte o per,tos pcderão ser úteis' no Ser.. quln fedaral CUjDS Lf:lbalhOS de- [ 
lacgo e 1~b ,rc~"o p'roc~s,,-o de rol)- viqo ·Fedetal àe fIablÜ:::;'!!O e Vr- verãv m(tecer do B'lnct)- N?-ciQUS,l J. • "'l'ôdas- as atribuições constantes 
dificac:1o da -dl~posir;i9 leg.al.leX0r- bantSJ11o, em cUja orgaruzatão ad- ce IIabitaçfi.o a mais irreSt.rita das letras antectOl'es deh::am bem 

"bitante". . rnlnistratLva SUa parhcipa"ão de- confÜlTIÇ2, ÇOlUP3te, p:Jis, aO con:' ,claro que, ciJml?etem .aaServi-ço'Fe .. 
verá estar prevü;t.n atrayês' de· de- _selho de Adrninis,trneÚü do Estada qeral de HabItação e t1l'ban.i::.mo 

'In) § 19 do art, 21: integralm,mte. creto a ser baixac!'ó na forma do n. escolha do seu SupeljntendenLe. eEpecia1mente as tarefas. de pia. 
'lT9.ta"se <u 'dl.;;p,r.sitivo introdUZidO! art . .- 56 do p:rOjcto~'. ,O 13anco Nac_oll:ll' çle~ 'HJbitar;âo, nejameIlto, a_s,1.essotli'· e a..ssistên .. 

n'O projet.o s.ct:aves de emendo. apre- \. S) i 29 do art. S'!; ~..gnlm~nte_· nos têrmos do art, '"27,. ser:]. ad~ ~a técnica, Não se 'justifica,- p.or 
sentada .na amal'l:I! , ._ . t "í'r..:: ... s-s:! de V'et0 uiterunQ.D a red,a- mmistn:dJ por um Con,elho de lU\) me;mo, qualquer noVa' um .. 

, ti . " ....... ;; . I5w,'ção que fuja àquele_ ,espírIto, RAZÕES ,r;t:J.Co § 29 do art. 30 d,) nrojcto ori.. A mml1>ui:lç'o;.O e uma Diretoria l . , 'br - como .s(~ja 9; que' envolva em tra-
l'Ev·t -se d<>';s;l fl':"ma tIrar da õ.ilJ:tl, mcd~fic8.nd(} também' p"r' emeu- cUJo~ mero _os sao nomeadOs peio b?;lhOS de construção' de habita-

co~_,p'eltc~nc,.'a' dOa' S"n'.'o,.' '_'rl'ont"_ da c:pre:entada na Câmara. PreSldente da Repúbllcn e apl'o- .. b' 
.~~ f .... .... .. vados !;:leio senado- Feder.a]. ·ral ÇOES com -o a anuono das ·tarefas 

çãO da. melhor, forIna. de .a!!1i~r V...zÕES COiJ,S-elll0, por conseguinte. ceverá prinlordiais que desempenhará es_ 
Q proc!ut'o d~s 'ietrtlS unCC!llUl'la5, A' '" ~ . d t . ter t.óda a aútoNd"'de p"ra ~o- peci'alm-ente de as~\stência aos E&-
deixando apenas ao SErviço Fe- ., pre.!.erenc!a e ent1n'lada- no - d' Ih ~~ ... .... . .t"" tadcs e Munlc.ípios. . 
dera! de Hai;>itl1C'ãQ e. UrlJanh.mo reterJCo patágrtf-o é ptcjUu;cial a.O ce er a. esc:" -a do Superlnten- Quan10 a:.:.s QUtros nfOJ'atos de 

bom tuuc~-cnmnento do Banco, e..... dente do Serviço 'Federal de I:Ia-- -t" 
a nut-ôridade pa'ra aprovar as ilp11- t; _ bitação e Urb.:1u'smo". urban1zaÇ.âo· em terrenos d~ prc-
cações de recursoS' d \s OrW.l.OS re- port8.n o, no ntcl'esse' público. A pl'Jedades do Banco- !\IaciOnal ds. 
feridos no art14u em p12nós hab!- ü.n,ca preferência a ser con·;p.~ .. da 'lt) § 3~ do art, 51; integralmer.te, lIabitítc:ão. nada existe qUe proíba. 
tacionais. O .Sa-viço Fe:ieral de ~ a",maio:!," -ccmpet-ência ,r,W...t!lC<l, Trata-se de dispositivo int":.'o.d\lZ\dO a atividade que será certamênte 
Habitação e 'UrbJ.nismo. 6~áD .e.p'.il's,da em ccndiç:ôes idên;;i('.as no projeto .através -'de emenda apr:;.. lncluída na respectiva reo>Ulamen .. 
técnico, deyel'á.;: opir..ar a-respeito, ·p.ll~u todos os empngados: do sentada na Câmara. . tação". .,. 
nunCa decldirroL' _ B!lnca" . . . ' 

. . RAtÕES li).) })aT2gtato Úll1to dO'~a1t 56" ln .. 
ft) no corpo do i~'~~ VII do' art, 24: t) § 4" do art. 39; a palana "Fe~ _ ! tegralmente'-. " ' 

, as expres<~.· d€raltl" . . \" As razões .sai? as lnesmJ.3 ex- 1 Trata~se de dispcsftivo lnt ;I 'd _U.,'" postas à e~l'essaãa do § 19 c.êste! '", ' ro,-,uZl o 
~9 '. Serv,'co's e Trata-se de veto parcial que incide mesmo artioo" . I no pl'O) ... t.o atra:vffi de emenda apre .. 

" a,. ,PlanoCJs· Dire-t,cres, em emenda apresentada na Câmara, \ '=' • sentada na Câmara. ~ 
equipamentos urballos ... de ,W::13tru- _ . 2) § 5° do art, 54; a exprJ.:>Sa,o; 1 • RA"'ÜES 

ção-,.,.", >/ RAzoES ". , ,mediante conCU1'SO públIco de pro~\ ,. 
'Trata-se de'- dispositivo Introdurrldo' ".Beneficiam~se, desta .!Orm'l. &/ vas e titules". . I "O regulamento do Serviço Fe .. 

no projeto através~ de, emenda apre· ca:~às," ,E:ol!ôll1ip.J.s E.!!ta.dUd.~, c.~m Trata-se de disiJositivo' intl'?d"lZ1do <leral ~e Hábitação, determina o 
!>entada na Cãmar~L- o~ aepo?ltos orlUllt;!?S ~o Sl:stem~ no projeto :1través de em,enda apre- encru.nl!\hamentc! ~ 'Proposta or- -:. 

RAZÕES , :, Fmancelro da Habltaçao; m-':stn(' sentada na Câmara: ' Cl11lJentál'ia acompanhada_ d.j' pro-
po li ~'j~d te I gr.una a.nutll de suas atlvidg.C""-,, "0.-, o 'as _C.Ü, , n"'" evT'Os~n- nos rq e j na r",i:l.-l u-<.\ e, in ressa: ao _ . . As - - ""' .. 

lo;;) u ..... "'...,. .. ,I-' -\o<t,::o P ls f tal ' RàZOES -! ra'ZO~s Es,n as mesmas ~t •• 

"
te"" VI, e VIII do ar't, 17". a ,o. Dl' f'Clmento das mE'S~ • . '"' ~.., .' , . 2S. expreEsoes dos §§_ lil e ~. do 

,~ mas , "Est!.l,ndo prevista a Ql'ganiza<'i\o art 54 S ti ' O) § 1'9 d, () 'arU, 2~; _ a, expres~: ~ . _ _ _", ' ti ' 'trat' dI'· .. . .' eIlj o ó- SU'peflnttmdente 
" ... nas .. finallda.deg\ d"') inCISO vn ..... hU) ~t. UOi. a e:ilkeS~ao; , .. qu.e a mlll1S 'lva O serv~ço a ser es~ do servi)o li'ederal de Hab}tacão 

Trata .. s'e de àiSpoaitivo intrOduzido- 1 e, se~:á fCrn?Clda mediante têrmo ou tàbel€Clda em decreto do Executt-~ e Urbanismo escolhido e nomeãdo 
no pI'ojeto através, de emenda aote- rtClbo. SUbs.cx~!o por duas. tes<;l;mu- ' va, .será essa· a cpctt'.1nidace em pelo CJD..sclho de Adminish'açãO 
sentada na cc.mara. Ilhas ldcnep.s ',. que .ficarão claramnnro fl$urtl.!J- 9S dó ~ Bat}'::c> Nacional de RabitacM 

Trata-se d~ diSpOSIt!VO introdll"'ldo c:mdições pelas quais ficart,o r€'- ,a
A 

e!l-1e' CompBte aprecim e' decicu.r 
RAZÕES' no prcjeto atravc;;c' de ttUenda a.pre- Cl'utado5 e admitidos os se:.::s ser- oSubre a. t;n"();)Ost!t Orr;-amentária e 

~, • :'I se11.Lada. na C1.m<lra. vidores. Desta fOl'ma-. estará_ CC}1· . o prp~'ama. anual de atIvtê.ades 
"A. ex'p:re!;sao( expJ-leada é .res- clÍiuda a necsstidade' de ef:c:êu.õ 'do .Ser'\-:'ço .. 

tritiva em r~íerénçia ao inciSo n:.:::õrs cà com a moralização que se eS-l 
ViU, que tnmbl~m deve- sEr _aman- pera do nôvo ó~·g§.-:'''. .' j Da r..3'o. o l'c:;'ubmentl) do S·er ... 
g:do no dispO:3.t'o no- parã.:,"Tàfo em <o Á L~'trl\ Inl0bmári,a é pro"r.essa . vi~ iut'':uirá entt-e as' atribuições 
tela., de p-a3íunento;, aHús, o att. 44, al) § -69 do, a-rt. 54; integrslmeIlte. dQ. resb.çC!,~:vo Superinbndontc a. 

Ir § 19 da prolJDs'oãe a define- COmo Trata-se de dis:pr-...sitivo introd~dó de ~(>:::minh:::,r ao Con3e:llio de-
Trata-.se dê cqrri:!ir falha de re- tsJ,' 1~_3sim ~enüo. r~3Ulada vela nO. pl'-1jet.-o através di €·nE;.nc.a. d(l câ.- A'1-:n1l:!i1,;-,t'I".gO 'a -referi-ela 'nrnnQ~ .. 
dg~50 ai.n:vê.::;- ,de yetó". Léi' n,? 2.014, &c 3~ de dezembro m~ra. ta orçarnentÚl'i.o e 1ll'O:;;;.rna 

.. p) § _,2Q QOc' ~!t·!i 2t;.--, B.ômG}:!'l!'CSS!0: de 19JB •. A neces.C;:dnde de .segu- ... ,_z.õ.... _ anual de 3 .. "ividades." '" 
".e nas 3.1?.9.S,1 • ~Un lcas ,J;e~ nm~rt pwe que seja evitada a '" OI I 

d~ais.,." OI SimpUfica:ção prevista. TIp' rtrUgo ';Sâ.o a!}1'otinU!damente ~es mes. 'e1) no CO!PO do § 39- do mi. ,65; às 
_ ~'f Tra:ta-se de diSPbsiti:vo 'il'ri;roduzido pa1'c!ulnlente vetJdo, devendo as mas exp:ostas as palavras· no cu,_ P~1vr.a:s: , .. as li)l,nd::lgóes . , ,em 
..... na !)l'ej<e'OO atnlvé3, 'Ide e,uu:n-::i'a. do S~- leis vizentes 1"c5u1~,r :), ·maté.1'm.-'. pltt do a~t. 51-. Sendo o ·Sen'lC'.o! ~ .. a.s:pll .... d~ B1'aSlh~ .. _. em Bra ... , 

natlQ. ,~ Federal de ~Hablta~ã.Q, e Ur~,lnl~.l ",:H: zt - • •. • 
;~ '1»), Art. t:4; as palavras: ", .. que t ui ed I 

" !~, ' 1 em decorr.1nc.n. assume os seus dh'ei- mO. wna au arf'J . S fo. er9. com RJ.Zó;:s 
~ ,atrjbl,pções bs.st::mte d.iversas d.as 

"Preienõ.e-se·:~levl1r an ;.cunta. a'l tos e ,obrigáçoes)'. qu~ tinham fi. Funda'ção" não dzve . "A. }õun6açã<J Univêrsida:de de 
notma. "geraI cp.te. atribui ao Banco I RAOZÕ!!:S o S~;;jço assumiI:,' o -eMa.rgo de B_:".a.silia. pDZSúl dois blocos resi .. 

. do BraSll a tuncã>o' de centmitza- IIS d SeJ.'viço Fed~ra.l c.e manter ~ aproveitar ,todos Os seus- dencia.:is prontas. dois em fetsa 
dor, e c!istribuidor c!:e d,epósitos

C 

em Habib"ãoO °e urbanis""'o entid-..le atu~is serVidores. Al~ disto, .sen- final de construção e dois em 
ent!dades entra~ as Quais ;,:e inclu~ ~ ....... ~'-' do a. Fundação, pelo.<; seus Dró~ il].ício de' co-ns'~rução, ton'os situa-
em Caixas Eecinên:ücas. Federais. autárquica federal a lnstsh!l'~se ,pl'lcs Estatubcs, uma p..essoa Juríw dos no própr:o' "'campus"· Uni. 
Cabe' a- êle reaé:her 07; dspóiita·ct e. . em largo programa~. e~peeial.'Uente dica de direito- privado, deverá .ser versitãrio, e que' se destinam à 
distribUl-:los de aCOrdo cóm:ás de pla;~~~ento, as.sesroría ê as· d'spensado ao seu pessoal um tl'a. mOl'ldia de pl'ofessôres~ -Por ou-
Cdnveniênclas e n~cessid.ades na~ sistência - técnica, não é razoável tamento condizente. COm. sua si- tro Indo. começax:á' a Fundação 
clona1s~·. " sObrecarreglHo cOm a responsabi.. tuação _ legal, Os direitos doo Universidade. Brasllia.. à consttu .. d 
\" !idade de assumír as obrigações atuais servidore.:; da Fundacão fe- ção- do blocos situadOS em sU~i 

q) § 3Q ,do a.rq 24: a eXpressio: inclusive dos direitos da FUnda~ rão atnplamente. reconhecidos pele qusdros' que lhe pertencem ;;:j'" 

j
-.'l;;_no oa,twafo úlnictl. do a.rt, 56 da. çã,O ~a casa popular, que dispõe GCvêrno, não bavende r~zão, pc.. . Asa Nort.e, em c!fnvênlo a.s3'ina.d0j' 

,~_. de diferentes atlibuiçóC',s".' rém, }18rn que se lh~ concedám ·há- cêrca' de Uln m-ês, ~om n Pre-
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feitu~'a do- DiStrito Federai, COlll- ptlfueira. delas é pala. Com os Ins- . Por SUgcsu,o do Rf;:1ato!', se:n~-dor'lnna.1C-i5t!t a:.';;nn~J,· Com 1'. 1céação de~ 
panhia. Urb9.nioo.dora. da Nova I tltlltos; Sê os imóveis pertencentes I Bezerra NeLQ, aprovoU~";e a tl'amlt,'.~çã".) se:rviç',}S-"_ 
Capital do Bras11 (NOVACAPi, a êstes são vendIdos em (odo o conjunta. com o Projeto nf' 139, da E o Trloitr.al de Justiça d·) RiG 
Ministério dM RelaÇÕes EXterlo- paiS ~não se justifica que, ·quanto Câmara dOs Deputados. EnvIado à a=ande d~ Sul, em 27 de maio de 
res e Ministério da Educação. e ao ÍP~S'E!. as e.utarquias' em .ge- Comissão de Legislaçti,o- SOcial, o Se- 1943,· a.ss€'1lWU que o corretor de sc. 
Cultura, sendo que parte das ha- ral, ao'; sociedades .d-e economia e·lnador Heribo.ldo Vieira, DcJa.t:lr, em,guros nUo e.;;tã .. jll~:U::d;O na c~teg:J:ia. 
bitaçOOs será destinada. ao corpo mesmo ao Banco do Bl'asil sejam I~H'!.gO parecer, demonstrou as suas de-Ide "emp-rcgado", ' 
Diplomático estrangeiro e nacio- vendidas, apenas, Os imóveis si- f1ei.énCHW, em confront.o cum O Pl'<.s-I Muito n.:rpre3S.vo foi, da rue."ma 
ne.l e aos membros "das MlSEôes e tUfl.dos etn Brru::ilia. A segunda! jeto I~? 139, e opinou p21í'v .iI.'eJe!çã.o, I sorte, . O p-1{}!lunciam~lLi da. Câmara. 
Organismos,_ Internac10nais em J <iiscriminação.a ser evitada é o p'ota e.:;se aprovado por unen.imtdB.de. de J~;:t.fça do Tra,balho, (l'ffi 18 de 110~ 
Brasíliu. fato de ser Brasíli«t alcatl9ad~ I A TRA..mTACAO Çq::'pl1h,.~ I vembro de 1942, &0 jul~af q:Je - "03-

Não terá. sentido q~e dentro do com exclu.sivfãade por um benefl~ - - ~ cotretore:; de seglircs sao traha!h'~C:o-
âmbito' do Plano Diretor -da, Unia cio- que deve ~ei' 'esfend'ido ao II prosseguindo em. curso legJslatlvo :ces autônomos s~m vínculo de S\1'!J:)f. 
verfiída(\e ou em quadras dest,i- res·t;.o do- pais". oonjunto, as duas pl'Op'J&~çües reCêbe-'I' dinaÇrl~,} e não estão) suj.<'Hos à JIl~t:,;a, 
ntltias a alojar imporfrLUtes. mem~ ram, prelimina11l1en~(", c prümmcia~ do Tfa,b",lho" .- 'CRevlsLa F J:~me, 
b:ros de Organismos Internacio- CONCLUSAO mento da Com~~ão de c,)nstit-u:ç~o (I "1013, CIX, página 119; XCVIlI. P:l3i-
naiB, ptofessôl'f'.b, diplomatas bra- , . ~ustiça. rta. 128 e XCIII, p·ãgill:l ó·(J7) , 
sileiros e 'est'angeiros. se locall· O vet~ p~rclal do Senhor Pr~ldente ~te órgão técnicJ, llESSJ. oIE>rtuni- . Nestas oond:çóe.s em que pese ao 
zem peuoas comple~ame!lt,=, estl'a- da Re'Publma ao presente proJet-O ge dade, apreciou, inte.ramente, os dois elast-ério do art, 94 do Regimen~o In~ 
Mas 11ei foi apôstõ com fundamentaçao projet'0'S, conside:i·al1do que em eúndi~ terno do s,:·na:o. ao f:x-lf' as atri .. 

donseqüentemente"pot' f"l.ça no· prevista lla Constituição ~ederal e ç6es semelhantes à elh que as prú- buiçô3,S'dn Go:;m!ssã~ de L2gisl.1')~u S')
art. 53 da, presente proposição I dentro de prazo por ela fIXQd.O: es- posições se encontravrun, já d(>Cidi~·:l o cial, e-..:.ts·mos em que, :p-úas raz-õe$ e,'\
transformada em autarquia a I tando () congresso Nacional h!lblhta~o St!na:do poderem as ComJssões ret.o- postas, à luz dar le:sislaç'.o, drt dD,i:ri
Ftmdai;ào da Casa popular, SÓ~ I Q api'eCiá~l~ convenienteme!ite, em mt;tr, in totum, o estudo da. n'l'áMrfa, na. e da jutispl'Udéncia, jevf p!'~vaje~ 
mente Il ~,U.B, possui imóveis-face dQ exposto neste Relatório. como se fõssem sôilre elas se pronun_!cer, em relação ao Projeto n'? l\j!,j 0 
residenciaIs \ no D1f;itrit-o Fetleral.l ciar pela, primeiro. vez, ~ ,especialidade da Cámissão ~e I.nJus~ " 

Quanto -as paJ{lvra.s: " ... em, Sala des sessões, ~1 de 6ete~bro de E, assim, estudando, ,sem Nsu'jçóe<j, t:ria e Comércio. 
llrasilia '" de Brasília. ._. em ~ 1964. -. Dan~el Kr'leger, PresIdente: os dois P.rojetos. deliberou, \R1ã.ntme- E"Sa.s, as razões _jue ditafE.n1 O 
Br!lsíÜa." - . j'waz/rerlo Gurgel, ltefator; Mem de mente, rejeitar o Projeto n!} 13 ,e apro_ un,sso l"equerimento. 

A fim de que s~ja~rl e;ritadas Sá; Aderbal J'lI,rema; ,nnar. Mendes; Val: o n? 139, oom -4 emendas. pARECER 

duas injustas dl,scrimmaço2."': a Franco Montoro, •• A Comissão <ie Legislacã.o) Social ~;;;;=_ 

S~NAC' 

.~~~==:::=íemitiu parecer favorável - ao projeto Preliminll'p1entB, pa.\'€ce~nos· Pd.S8I-
n'? 13 e contrário a') n? 139, motiül .. vel d.e repa.ro o cur.EO ünico impOC-i.o 

f=."gb ERA L canao: assim, quanto a êste, seu p;:-j .. às duas pl'OpVSi-'ÇÓes. 

A AUo-ffiNCIA DA C01-naSAO p e1"Jl1ite, aPenas, a eonJ.lnção 
UE tNDúSTRIA E COMÉRC10 po.siç~ cOrrelatas, 

Interno 
de pro~ I 

mitivo pronunciamento, O Ql't. 255- do Regimento 

! Na se.:sii.o ·dê 6- de agô,sro findo, re4 E o:Jrrelação, segundo ·os léxic,::;,'), lm-

d a1wlogia , 

ATA DA 152" SESSAO, EM 11JI 
. DE SI: r EME!kb DE 961r 
i'nE~IÍI,,)iiCJA DOS SRS. NOGUEI.· 
-'ftÃ -DA'U"A'SIâ IrJ'OáQ11UiJ1>A, 

PARECÊRES I
:quel'emos e obt.i?emos a .remessa das plica conexã.o, correspondência, nexo,' 

uas pwpo,stas legislativas fi, Ccmi.s:- Mas a matéria, var&3.da nos dOi" 
são de Indtistria e Coméreio, 

projet~,5 é fundament:tlmente dive:· a, 
A.::sim pr<n>edenrc5 pOl.: nc:s parecer Co.mo hem obse~vou a C6m~~úo de 

com Jegít1mo fomento Jurld'co, qU~ S01lS~ltujç'50 e Justiça, 8 sHu:lçãO- aos 
~ta Corn~áo é, relJ.lmeilte, a esp"3Ct- correbr-es de segur-.Js de vi.da é mu;tQ 

~E'R'fl: 

A, 14. 
acham-se 
nadore.s: 

horas e 30 m:nutcs 
presentes- os Srs, Se-

EdmundO LevI 
-Desiré Gusrany 
MarJ1s JunioT 
Lobão da Silveira. 
Menezes Fimente1 
We.lfl'edo Gurgel 
Gonçalves de Abrantes 
Pe.ôsca de QueirOZ 
Ermírio de M01'aes 
Silvestre Péricle.; 
Heribaldo Vieira 
José Leíte 
Raul Giuberti 
Nogueira. da Gama. 
Armando Storn 
.Bezerra Neto 
Nekon Macu1an 
Renato Silva - 17. 
O SR. PBÉSÍDEN1<'E, 

Da comissão de l.ndúslriã 'e Co~ flCa para tratar da 1natêria, pelo ine- diferente da dos corretoües de se~ 1.l:\'l'': 

mércio,~-sõbre- ali Prrifl!tos- cte-r;êi nos ~ CJUe se rejere ao projeto regu- doS ramos elelmntares, -
~~1!9_~~~@l:!!rfififim.~-e-13;;6Sj ~amenraCÚJt" da profissão dos córreto- Aqueles, Eão assalari'3.dcs da em-
,dó Sfjtl..".dO,L em lr'!1?!:.l!a .. eã.o _C011:1.:un- res d. os ramps elementares, A" d b 1-.0'1 ~. . ~ 1 .~ '" ~ to pr..,."a s€Eura ora, su me~!w-05 a wl.3Cl-
ta:

p 
o ifjrtmp::r~...JJ.1!:iL.~'f!igYlf}171§JJ.ta ~cs cot:r~ res, em ver':'ade-, .são pUna de trabalho e hierarquia fUl1-

a ro lSS~O dos correÊ!I.C.S.-de:..~. agentes autónol'l'l(lS de comércio' cional, ao passo que éstes 8::'0 a'b~l1L:"S 
,@.!!!fl_-é'lõ§..Yâmos e~TJ.1.ttntar~;....o Nenhum vinculQ os submete h.s em- aut-ónom,)s de comércio. 
segutiilõ. que regulc.menta a pro- prê.sas segura101'as. 
trss7ifT71ós' WrretÕTes -'-ãe-3êgúros Nenhuma.- hierarqur03. funcl:mal a Uma ativids.de nada tem a Vê: CÚln 
·dordnTr)-êU-V'iãa-.---- . .. elas 08 .subordina. a outra. (Parecer do smador BeZ~rfH 

- Entre êS."iés profis~iona:ls e ás elit- Neto). 
Relator; Sr, ·EurIco- ne'rende, PT~sas !5ecurat6ria&, o liame emprega~ As rektc6es ent.re os oOl'nto:res de 

tlC~o- n,JO ~e estableece, não pOdendo, seguros tle- vida e 8.S enUdades se
pOIS, <UI leis .sociais presidir ou tegu~ c.urat6rias ~e flrmam nUm re6.Ine de 
lar as .relações qUe entre êles se fir- dependência salarial e subordinação 

ltELATÓIUO 

Quanto ao projeto nÇl 139: mam, .peloa. apresentação, aprovr...ção e hierârquica, reguladas pela legiSlação 
Qrlginâria do projeto. do ine6Queci~ cUlupnmento dos c~ntratos de se- trabalhista, fat~ incontestável que 

b tti ' V· guros. ressai, aliás, dn próprio texto do Pro-
veI Senador ca,pixa a A 110 lye.cqua, ~·les são proli.ssl·onais II'vr's, -,olooa- j t '13 
apr'êienta.ao em 1952, a pro.posição foI dto""'" e o~. . 
revivida, na. Câmala dos neputad0f3, os no P?l1 d~ intl!l'cC/l[à,:r em qu-e As relações entre os cO"re:o!'€s ele 
em 19S6, pelo saudoso Deputado Ji"ãi'" se enoontlam OSAlnteresaes dos segUta- seguros dos ramGS e!Ememares e f\S 

10 F ~ " d . Too dos e da.s empresus. empl'êsas sãJ~ ocasionais e indepen' 
~:ln 11teer::~eq.~~ ~ ~eF~ôuz1U 1 - Já, mesmo ante.s do Código Comer~ dentes, 

me. n n,. cíaI de 1850, a.s.aim se cOnsiderava D{lque:as. podem surgir desaju5tes 
Teve, naquel-a· Casa do Congresso .essa. atividade prOfi2slonal como, que·a legislação Eccial é cf1amada a 

Nacional. unia trainitação demorada, vefb~ grati.a, no Decret0' n? 417, de .14 resolvt:r, 
. (NO(JUetra da Gama) - A l1.sta de 
presença aCUsa o comparecimento de 

-17 Sr.$.. Senadores. Havendo número 

C0Ill VMiM diligências e numerosas de julho de 1846, segundo o qual o Destas, 6.S divergências oC(lrrf'Jlt-es 
en.t-ndas, .sendo aprovado, afinal: b correto! de BegU!'{)S era conslde:!!!k7 terão de Sel' dlfilnÍdas pela !egls!::t. 
Substituti'Vo 10 Deputado Raymundo.um - "auxiliar dó cJmoércfo". çãO civil ou pena1.-
Brito, consubstancla·:.:ldc -as modifica- 9 venerando diploma- de 1850 con--legal, declaro a:tJertâ a se~ão. 

- 'Ta! ser lida. a ala. 
O Sr. 29 secretário procede à 

leitura t:fa ata da se..<:são anterior, 
que é aprovada sem debates. 
O Sr. 19 secretário lê o seguinte: 

EXPEDIENTE 

..çõ~ introduzidas em plenã.riQ, e naa s?I~dOU e-":s:as d~sições le;a!s, clas- COnto quer. que seja, de~de que _as 
dbers.a,<; ('\o-:nisaões técnlcft.5,· slflCando o.s corretores no TítUlo m deis Projetes !Untes figuram e ~a{) 

- ., C 't'- t ' submetidfls à nossa a'prec:ação, é ill1-
Remetido. ao Sen~,do, Federal, :In: apl llJ-t? ,I, ar igo 35-, COlllO - '(agBn~ p~sivcl: deixar de confr01'ltá-lCl-f, para 

16 de agôsto de 1962", aqui re-cebendo- tes lwxllwre-s dO c.:nnérc-io". ~hegal'moo:a uma cone:usão. 
o n? 139, s€-ndo, de logo, submetido ao A legislação S~bH<>~ ü-nte - J 
e'3-ta~tJ da. Comig,ão de Le5'ishlÇOO So- terou eero ~nce~Ção nao t'~ - Ora, enquanto o Pr~jef,ó 139. em 
elal, g'Je opinou favoràvelmente. à sua .sempre, aIME, pela douC~ln~e,llp-e:á virtude de Ul!'_ longo e traba:h ... .<;G 
atu'()vaç§.o, consoante o Pereç"r. do jurisprudEncia .(V P I L I trânsito legis1ativ'J, em que colab':;flo 

Oficio n 9 2,226, de 9 do mês em I'r~tiv Relat<> , Senador Mene~s ~'. au a o'J.x, ram p::rzonalldades eminentes da C~. 
"urSO, do S'r. Primeiro, Secretário da ..... () 1,' "Tra.ité <les Assurances Terrestres en ... , PImentel, _ droit belO'e" n.'> 240· S '1' 'T' ·t' mara ~ do Sl!lZ..l'::-, se apf.e,sfnta ~1i .. 
Câmara dos Deputados - Encaml~ F;m pleni1rio foram oferec:dl1s 5 ' ... '" , '_, > U_!I eu, ' lal:::: ·cerçaao em ('tor;'C;rí,vc1 rigor t,~:3ni_ 
Ilha, IKtra esclarecimentos, o'proces. . d' TJteol'lque ~et Prl.t:.que d~s !o~ul'ance.t co, sitnando com meciJ;ão e re-"'~v('n .. 
...... refere"'te ao substitutivo do Se~ €men as:.. . -' Terrestres", n9 5.f:O; Hemi se"'uin, "Le d t . 
~ ,. d A segmr, o proJeto foI à Comlssao courtier d'~ssura _ S T ~ "t,.. o ~ !<;faf-ô";er.lent.e a mat-fda f'l'e 
nado aO PrCjeto de Lei a Câmara dE! aonstit.uição e Justiça que se ma- 11-9 Ui' ;' n .. e e"re.., l€S , <:~ (jt"''OÕe -a. DroVe-t. o de w~ 13, ?ê.J:e 
n" 20"-63, q:ue i.::.nta dos ittlpostos de "';n'-t:'1u apenas "óbre aS em"'ndas de ' Oarva.ho de Mend'onça, Trata- se a,ter .!t, um t1nt'-o-ito m3.i'i re't:··l", 
importação e de con~umo equipamen· prenário' • ~ .~ do p, nº 214; Waldemar Fertéira, cnnt?m rlpf:".:l:nc'g<;, i:r{'11dve 'p t,;~. 
tos importados pela Ph1!co Rádio e Voltou' à' COmissão de Legis1aç:<> So~ T~alad.J yr, n? 36; Ac6rdã:-s do Su- h:ca le"'i,::;'aU"'fl, qu€", m1') ~H?rT. ;1 

TeIevi.'lão S, A" destinadOs à jnsta~ ciaJ, para este, pronunciar-se, já ago- p-.emo Trrh'un'll Federal, de :7 de jtl~ n'O'ljA'v-'>1 !rlJpn!'~ <1Q -se.u ih~~"" 1ft. 
Ja~ão de uma fábrica de tro.nsisfores ra, sôbre as mesmas emendas nho d,c, 193B, 8 de a~ô<;:b d-e lS38 (' ,.,... 1-0,,, rlE'~act!llé'elhHm g <;1m ~P')"'V' ~{l 

Ofíc'Oo n 9 466-SRPa 64, do senhor ' (l." ~b':ll d~ lS41. apu1, "A"c!,'ivo Jud!- -r,~l":n_"'p." ~,'+.\'}kito. -<: ~lr'~' ,,, 
MiniStro ExtraonHnário para assun- . Quanto ao Projeto n\! 13, 10 cu\r:o". ns. xi,vrn. r3..,.'l"- ~~; L, pi- :lr;~ 'l'Jf;,""_<: ~"'1-<l.1-~,,<: B~7"-~-1 .... o, 
tos do Gabinete Civil, de 8 do mês Senado: glD'J', 50; e- LIX, página 24"1), t)n (" ...... ,'~<':eo r.~ "''''''''d;h,'"g!, f- y .. "" 
em curso ...l.. F,nClaminha lnformaçóe-;. Apresentado pelo Sen3der D~narte Mais ·rec" ltem~nte, o Trib:l!HII de H,..,,,. po,·'hn'i~ U;""~n. !l1 ,~~ ."1) 
da Prefeitura do D;.';trito Fedeml SÕ~ I Mllriz, em març,) de 19&3. fOI à Co- Juc;tiça do ··HItlf"'() Dh'rito F~d-"T3.J, em 
bre a matêr'a da In.dicação ·número missão de ormstitpição e Justiça, a 5 r1~ a-b:il rJ~ 19:5!, r'!~~;i·1! Dt!~ a co:'-
9. de 1964, do Sr. senador cattete qual, DO .ângulo da. C.onstituciQnallda~ retagem '"ê caractel'lsti-c-amerite co
i'inhe1ro. • dej o aprovou. mercial e n50 ~e confunde nem tem 

""''''n',r. 0 1'1.-1"" ",,"~" ... m-"'1->1 .... ~ .",..~ 
são. 'OUf' f,lide,1; a~enl.l1a-,... " sToer!o· 
tldade do Projeta, origlnârio. • 

,_o' 
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DJ S2T,ado!' .He:'io~IGo.yje:ra desta.) coneLores de m.í'Jl11"t' ';:ilodo ín~é;ie·· E' deveras- doloroso o caSto .dês.se 

(\frtl0', 03 _~eJ;;;umte.'> ccnceltos que bem i r~m ne~:.as Op?'t'&t.:oes. antigo servido. de nossa Marinh3. d-e 
dE'fl!~-',l:;a '.5í1tl.~ú;_ã'n :'cm·-estudo: . Guerra. ~or haver sérvido por- pOUC<l 

, "'A g~!1~raüàade' ri-)~maÚ;a ~r"dJ EMENDA .:Nl? 5 .(C.I.C.) tempo, e!s que logo aCG:netido de 
Prüj:::ú n: 139 e ;uma. <::ôq.diçâo ~As, Disposições Trans:tórias. ten:Í',-:el mal de F.'a11~en, não Pôde b:' 
q'c:.~, de início. favorece es~;l' pro- .Acl'~sc;;,n.:e'fe:· ne!lcmr-se com a apo~entaàoria. em 
J::Js:<:~:-o~em de~rimento' da f~c_ da dificuldade de obtê·lo atra ... 
Que p~'aplcia se fiqtle ~~u~r.?-'~'i ·l .. ';,' De11l·ro de noventa dia.~, o Po- Yes do Chamado inquérito sanitári(,' 
(" !:\ l'e;u:qnen!e,ção der E..'i:ecutivo res<.11a.mental'á, as pro... de origem", que poderia provar 1'e .. 

Sala elas ODmis,~'ães; em 9 de "'se
t.eml?ro de 19$1. - Daniel Krieqer 
Pres1d.ente, - Lobão da SNveira, R,e: 
l'2.tor . ..;..... Be.;:erra Neto - Mene,;:e,<t 
Pi11Jentel -. JOsé Erm1rio - Eugênio 
Barros ,-- Pessoa, de Queira;: _ JOsé 
Gutomard, .s~o de cor:-eto!'es de fis.sõ~s de' corretor- de segUI03 d,e 'vida Iação de cauta ~ efeit<:s e consequen· 

pO' de seguros". e· capitalização, observados' os prin- te vincula·ção do s'erviÇo públi~o. . 
"Ve!'ific~-se das ccmfmntacões cíp:os estabelecidos nesta l-ei. Dilante 'de dific8ldade 'as:sim 1.1're .. I 

o,u(' cz;tam::-s fazendo, que o ,:Prc- ~~~~~~~~~~~i~1 movível, por' falta de amparo legal, jet,o in'.' 13" além das deficlên- houveram por b€m as a.utorjdade.s nI:-
c'.\?;;' incieclinávei1;,' se limita. a. re- " vaIS promover a institulçbãlo de pen-
fl;n1a\' a prcf!.::;~ãO de corretor, de e.'5-pec:al, e de que cogita '0 pro-
ie~ul.'cs {\e vida, estenden~ as em, exaure, 
St~.]S nO,'U1ê,S a0.5 c::-rretores de 
2.c:d,nto::s l)ê-;;"'oais e respamab!- es.sa pensão é SObremodo 
Udade' civil" deixando qUe os cu- não é llo.::sível vh'er a.l-
tres r:3mcs e .mc-dalida-des per- com Cr$ 6.720,00 men~ 
n1?UêGíl.lU ssm regulamentação". 

A lei'.um c:mparatim dos dois Pro
Jttos, a que precedemos com' dev!e, 
a' er.çfi.C'. robustece a. noSsa.' convicção 
d,.. 1cêrto dê~:se.<; oronunciamenbc-s. 

.~~~~~i2:Ji:§~~~~~!!!!Qg!?!..h ..:.eria o CMO de, pcr meio,de émen
jJ da, I) Congresso majorá-la; ainda as-

Sala das oc-rrussõeS, em 9 de' se· slm, nada é poosivel fazer, como bem 
tembro de 1964. - Nelson Maculai!, lembrou o relat.or da matéria na 
P-• .'es.tdénte, _ Eurico Rezende. Rela- dout.a. Coml~fão' de constítuiç.ão· e 
tor, _ Lobão da Silveira. vit'aldo Justiça, defesa que nos é, p::>~ fôrça 
Limq. di) Ato l1nstit.udc-nal, qualquer ini· 

I dativa ne:;.;;e .sentido.' I 

Relate::,: Sr. Bezerl'a Net.a. 

1': ~St.:I,'5 condições, somos pela te
;1e'.ção. do Pr~ ~,.t" nljl 13 e pela. apro' 
"aeão d,:> projeto n? 139, com as 
emencias que o-fei:ecem~, a. seguir: e 
que .s2.0, em pãrte, origin{i'!'ia,s da Co· 
nli'são de' Con<;titu~~ão' e sustiça e 
da comi~.5ão de Leg!.ç\Rção sccial, e 
akuma$ de sitnples :redacão. 

JulgamoS ind'sper1~áve( para com
plemf'J:"t,a<;ã(\ f' esclarecimento do ex
~E':ellte trabalbo . do. outra casa do 
C~ngre~$.o, a<:.' tnodir~caGões expres, 
~a." pelas refe;ià .... ,s c!l1endas. 

ÇOlll' a Mensa.gem n<? 282, de ,6 de 

:i~~~l,~I~I~~i~~!~~;~~ I a~os.t.o de 1,004, o Presidente da Rew' ~a~~~~~~ publ1ça enVlOU à Cón.sidel'acão do ccngrCSEo Naclonal Projet,o . de Lei 

~~~~m~~~ ?el~ qual f'fica o' POtler ExecUtivo au-tor1zado a. abrir 6.-0 Poder Judiciã,.iO 
"'7 S,upremo Tribunal Federa.l _ cré .. 

~~~~I~~~~~~ dIto sup~ementar •. na im.portância do EMENDA N' 1 «J.LC,) 

Ao art. 19, in ji"ne: 

SUiFWua·se a exptes.são - tÍe o 
trúblico em geral", pe~a. seguint.e:' 
"'e as pf'~SOD.S fí'Sicas ou jurídice.s. de 
direitn túblico ou. privado". 

Justificação 

Trata-~e de melhor reda,çálo à 
emenda do ·meSmo número da Co
ml::.são de Constituição e Justiça. A 
expre~são - Ue- o públicr. etn geral" 
é muito vag-& e p::'de dar cau.sa a 
di"cu,1::sõe,s futuras, sabido que alP'U
.. !la..'; Ass:?.mbléi~~ Le~!.sklt.il'aS estão, 
,TI."! g.:;tadD.S, planeja.ndo' 'crlar ór,-iDS 
oficiais de corretagem, com ID<)DOnó' 
Ur. Desdt oe a matéria está sClldo. 
atl'av~s dê.st;'! pro\tlt.o, legislada no 
âmhi>1 federal, e pois COm obrl~a
toriedude p~ra, tcdo o país, a emenda 
lisa a ilidir confliks de jurisdição. , 

EMENDA N?- 2; (C.I,C) 

Ao' art. 3, letra c, 
onde se lê: ...:.. "Titulo 

leia-se;: "TiUulo n". 
Justificação 

I". 

'E,' da. comissão de Legis1aeão' S0-
cial e retifica um engano redãcional. 
N:1 Título Ir do CódigO Penal é que 
Estão c011.'.:ubstanciad'as as figuras de .. 
lítucsas·que .. Projeto quis indit:ar, 

EY.IENLA N9 :3 (C,I.C.) 

Ao art. 5, acre.sceni!:·bê: 
c\. u..sCl'ever:se para o pllgamento 

do lmpôSto de indústria e profis
'lõez . 

Justificação 
Subscrevemo;; 1'\l.S ra7.l>es da. comis .. 

são de 00nstituição e <.Tqo:;tiça ao apro
var essa emenda. 

E' mais uma exigência que o Pro· 
jeto prevê para o exercício da profis· 
são ora tegul~".lenta.da. 

EMENDA N' 4 (C',r.C.) 

Ao art, 29. Suprlma-Se êsse ar
tig4J , 

Justificação 

Não há por que dizer que não se 
enqua.dram nos efeítJ~s -da lei. as 
operações de cos~eguro e resseguro 
entre as emprêsas seguradoras. Se
'fia 'Um d~'P~itiv1) supérfluo, 05 

Mini.,tériQ dv iv'tarinh::::, 
tra c~gO, deforma-d{) e 
total e permrmentemente 
v~r sna p.ró).,,:'113. su'ç>;:,i.~tênc~!l, 

A Prc ... id~üc~a, como 5~ vê, é das 
mais jl.lst.as, revestinôo orá ter hum-a
nitãrio, à. vista da incal.Rcidade t0ta.l 
e p!.'rmanente de seu bt:r1eficiál'io, 

Não fô::se a restrição inserta no 
Ato !nstiLucionoJ, que veda aO con
gresso Nacional a inicativil de leis 
ou emendas. Que aumentem a. de.~pesa 
pÚh1tcn, não teríamos dú"\ tda, iuclu· 
sive, eut prOpor o aumen10 do valor 
da. pensão de- que trata o projeto, 
pelo 'menos em importâllch~. lIão in~ 
feri'Clf ao saiárin mínimo lecal. uma 
vez que a. atual consignação já não 
atende aos. fins .colimadoo, c.u seja: 
o neccssárln a prover Q sub.::ilstência 
d,... ,beneficiário. • 

Em face do exp§sto. opingntO~ pela 
aprovaçao do 'ProJeto. 

Sala das comissões, em lI? d~ ~e' 
tembro de' 1964, - Alollsio de Car_ 
valhO, Presidente, - Si1gefredo ra
ceco. Relaoor. - Melo Bra.Qa - A.n .. 
t{)nio Carlos - Aarno sdIMnbruth, 

NQ 9901, DE 1964 

Parecer nq 

Relatoy: s-r-. Lobão da Snveb.'q. 

Na forma do est.'ttuido no art. 4? 
do Ato Institucional, o Sr. Pres:den
te, da. Repó.blica, pela Mensagenl nú
mero 270, de.28 de jUlhO de 1964' en
v~ou à con.sideração do Congress; Na
cIOnal \. proje'., de Lei que atunen
ta. Dar~ ()itenta mil toneladas ... ,., 
(~O.OQO) o quantitativo a que se refe
re a. Lei n9 4.184, de 17 de dezembro 
de- 1962, -inclUi novos doadores e e.s
t~n~e, ,ao MeSlno tempo, seu pra,zo de 
VIgenclla.. até 1975. '< 

Objetiva o pres~te projeto conce
der à. conferência Nacional do-s BiS
pos d() Brasil isenção de líc'ença pré
via e de unpõ.sto de importação e ou
trt:s trIbutos e taxas para. os donati
vos q~!e lhe, forem cop...o::ignados pela 
cathollC Rehef Services - NCWC '
(Conferência. dos Bispos Norteamel'i
cnn/?.s), ou pela Ca.rit-as Internnciona
Hs ~ suas asscdRtlas da. Em-opa, ope-
d.ecldos ? prazo e qm:ntlb.tivo es
t!pulad<ls. 

rez. se xnanifestarllUl sôbre a Relator: Senador Pessoas de Quei- ~~A~S~~~~~l~~ que, na Câmara dos 
foram un?ninl'es em re-

De inicativa do poder Executivo, '() os méritt>s e alcance 
Dresent~ prijeto visa a conc{!;de-r 9. vez que -P0EOsibilita à 

·pe.ngáo ~r..'..X::ial de Cr$ 6.72:O,OQ men- dos Bispos do BrasjJ, 
&us ao eX'ext-ranumel'ário-diarisfa Ni- recur~'OS mais considerá-

cola-u J'anrô" do Arsenal de Márinha I :~~~'~~;l~:~S~~~t::. do Ri,o de Janeiro, do Ministério da ~f~J:~' ~ 
Marinha, que Se encontra cego, de- auxilio, e, 
fornmdi e incapacitado !ot·al e per- aument;a. 
m~nentemente para prover sua pró' na mesma proporção em que 
l)!:.a. s~bsi.stênc'al. . . ("""-<I' nOSSo l-lmlCe dem~rã!lco. 

-. ' 

Cr$ 934,~26.90:t70 (novecentoo. e trin .. ' 
ta. e qua~o mIlhões (tulnhentos l'! "in
te e., seloS mil, novecentos e Qunt,ro 
C!UZelTOS e setenta centavos), elll Te
forco da. ôotnçáo consignaoo na LeI 
de Mei~", ' 

J\1?t.a1c:an~o. a oportunidRde d1l. 
medIda. ,~SSl1n se expressa '0 Chefe: 
do POd~r Executiva: 

. - "A dotação orçamentária. 
prevista na. Lei n~ 4.295, de 16 
de dez~mbro de 1003, que estima. 
a l'~Celta e fixa a. despesa da. 
Unlao 'Para o exercício de 19~ 
e .. referente a·o Su.premo Tribunal 
F~d~raI, t.ornou_se ~Munctente 
desde o mês de .hmho próxinl'Q 
pas~.ado - na. parte Que ,concer
ne a. Verba 1.0,00 _ Cust-eio.· 
consignação) 1.1,00 ~" pe..s."ooi, 
CivH; p-arn atender às ;de!':'P~2aa 

,con! o pai1'omento dos Excelen .. 
tí.s.sI~OS ?enhores Ministros e 
fun(:~onârlC'S" . 

E c.onclui: 

~ - '~CC,nsidel'ando·'se a. Te-
estru .. ;.traça.() do Quadro da. ·Se-. 
creta'na claquel-a Egl'~gia. Côrle 
nos têrmos dfl Lei n9 4'.279, de 4, 
?"e novembro, de 1963, a insuficl .. 

,enda é perfeItamente explicãveI., 
n!l' p.ar~e rela Uva à subco-nsigna.-. . 
<;aO 1.1.',>0 - v~ncl.mentos e van ... 
:a-gens fl~a.s - bem Msim H, su1J.,. 
on.slg'naçao 1.1. 04, c"nce~en" a Djãrias" ,-... u.< IIU 

, I 

t ~l'oposi~ã() em exame teve t.ra .. 
rol 3Ç<lO normal nn. Câmara dos 
Fe-putadD~ e, não, obstante subMitu':' 
IVO ,sugerIdo pela Comiss,âo de COM
t.ítu!ção e ~ustjça, fei :tU ~.nj.'rwad{)" 
serr: altel'a~oes, em se~são de "6 de 
agosto de 196,~. . • 

Demonsttando ... ª' . inn:lj~e~cindlbmda- ' 
de;g.n_l'JltQr~O pedido,,_11n~.Ç~ ;;n~o ~_ 
gal de .faze~ f .. lli:C.JllUWm..e.nto---de deS .. 
'P~~dD .... _LCQnsider.anda-sé· 
e::jta.l" a. m~chda m,.f<§lá.,.d.a....ttM __ tetr1na... 
llda.des e caufe]M-iJ;n,p..Q§Í~'LJ)Qt.. .Lel~ 
sanp"'S. nO_Q.UlLllOS-Co..nme.t.e-cooinar,. o 
decIdIr, pela aprovncão do Prõleto_ , 

Sala das' ComiSsÕes, em 9 de se
t'embro de 1964. - Daniel KrieQer; 
presidente, _ Bezerra Neto. Relator. ; 
- Menez('..g Pim.entel - JosP. Ermirb-
- Lobrto da Sil?>eira - Eugênf() 1?ar .... 
TOS - PeSSOa de Queiroz Jos~ 
GuiomIlrtl. " i- l 
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recu.::'Úu l'eg:!.ztro ao contra.tÇ) de em~ I da. no § 1 .... do Art. 1, d~ Tratado. e 
préstimo no valor de dUlenws roi· ':no Al't. II; letl'a "C". ~.\'3t.t~tuin<lo Q 

lhõEs de cru7.eiroS! ceH~l1I'ildo ehtre a! primeí1'Q d~::p(}.5:iUvo: .. -! 

Pareceres 
Ns. 994 e 995, de 1964 t~~~~!~~~~~~~ 1 do Eg:égio Tribunal de Cnntaa que 1 4.< _Est3. l'çgi.:a e..'1'.~OZ1lr"'~se adotà .. 

em 9 de seteltl- Uniào e o Govêrno da. Bahia, com' ·.t· .' .' t, • i -, '':lldiví 
. Da Comtssão de COnstituiçgo e I bro de 1961. _ . Krieger. PrE- recUl'''OS proven'en"e.<; de cOlocação de ~Q\J.ando, Do·eu at ,o, o 1 -
Ju~h9a. sobre () pr~El!L.-a;e:necre, -I s!dente. - Pessoa de QueirOz, R~lato1'. "Letr~s ao Teséur~". duo em ca~.sa t~r n~H:;:o~J.3J .~o "E;S-
t.::'l Leg"tSlakm nu 521 Cie 1964 (nu·: _ José ET7nirio _ Lo'báo da, Silveira Funda:rnenta.. a dec1são daquela ta~o requ~;~e';:á~;e p_.~?", ~;~a ~~':.;~ 
lljTõ:' .... !!Jr-A~. na Casa ae ori: I - Menezes Pimentel-, Ellgônfo Bar- Côrte de C~nta.~ a inexl'tência- dei ~~oo s~nda c~nceaida"~;"extradj~ 
gem) , que aprova o dto do 1 ri~ TOS - Be:~arra Neto - José Guioma,rd. Pla~,?:te Apllcaçao dos recursos con- ção, o indivíduo será p.l'o~e.s.sacto 
cunl'lrãêC01l!Us da DmC!!L!lue ne~ I ced Qas 
r'OlJ ~'em8tro a,D controto celCb1=ã7

1

1 - ';':)"~ • d _ ~ e julgado. no Estdao recJu;mdo, 
>1...-_ A ex."e~C_a a apre;,;entaçao do .ci- pelo fat determinant~ 110 pedido 
ê.ô"C1rtrc o-DCT~nna Cons- tado P\(lnO l]or part~ do Estad'o In,- de extraOdiça"o, salvo se ('lI f.l:,Q 
V-'dora Eera Lrrnttaâa: t d bt - d é t ere-"sa .) na. o ençac e emp:' s ;- não fôr punível pelas 1e:,s d0s,-,e 
,F.elat<Jr: Sr. Eurico Re'zEnde 'r N'l 996, DE 19§4 mo cD:1.sta, cemo ::c sabe, da LeI nu- Estado" 

. mero 4.069, de 11 de junho de 19G2. * o E,5rég:o Tribunal de Co~-tas da 
Uno &0 remlveu, çlll se.52ão de 30 de 
dez~mbro de 1953, recusar registro ao 
contl':l.Ío ce~bl'}do entre o então De
part:>,-:nento Na.ci-::nal d~ Correios e 
Telég-rafos :e a firma Construtora. 

· Ecra. Limitad3, para cO!LStrução do 
prédio destinado à Ag-ência Postal-Te
legrãf:ca de paeoti. Estado de Ceará. 

A:'t razões tundamentado,'as daqUEle 
· tlec:sórí-o foram as seguintes: 

a) o- editol da concorrênc:a não in
dic(lU o pl'aZO máximo para a con.

't:!u::<lo da,:; obras; 
• bl ná:) foi ap!'esentado o contrato 
loc:al da. firma contratante ~ 

c) :l. c;ámula. 2~, a:énl de ter sido 
em:sSo, Quanto ao item 13) - PacoU, 
deu o valOr de-Cr$ 239.30{),OO às Qbl'aS', 
quanda ê:ste é de Cr$ 233.300,00. 
DE~sa decisão, não, recorreu o cita· 

do Ministério. no praz.:> estabelECid,) 
pelo art. 57,' da Lei n9 830, de 19,49-, 
,bavendo o Tribunal, de acôrd:l com o 
.1 lO), do a!'t. 77,;:a constituição Fe
deral, encaminhado o ptoces:o ao 
CongresN Nacional, para o seu pro~ 
nunc:amento. . 

Na. Câ.rn.a.nl, doa Deputa4os, exam!· 
lIlada a m::tté!."ia p:la ilustrada Comis
sã:> d~ O:'çamento, conclmu esta pela 
apro'ração do ato denegatório do re~ 
gistro, no," têrmos do projeto ora sob 
() nOSBO examE'. 

Sí.'m dúvida, nada há a opôr no jul
~ad() d.1quela Côrte de Contat', a. fim 
dfr refo:,má·lo, eis Que ate-ndídos 10-
:ram os po.<:tulados da lei. ll:, 3$sim, o 
1Il{1S.~0 parecer pele. aprovação do pro-
Jeto, • 

Sala dlS COn1i.~sões, em 28 de agÔ.3t.o 
de 1964. - Wilson Gonçalves, Prrsl
dente, _ b'u.rico fle.:-entlE, RE.!.l!Ol'. -
Be,zerra Neto - Edmundo 1~0~'i - .4.r
gerniro de Figueiredo - Josaplwt Ma
rinho - Aloysio de Carvalho Pilh:>. 

N9 995, de 1964 

Da C01J;l.':':-((O de Finanças, sá .. 
bre o PrOjeto de Decreto Legisla
tiro nQ 92, de 1964. 

Rt'!ator: Sr. Pe.:soa de Q:Ieiraz 

Na. Sessã-O de 30 de dezembro de 
1953, o Egrégio Tribuna! de Contas d~ 
União l'ecnsou regisLm a.o contrato 
Ifinn.ado entre o Departamento Nacio
nal de Correios e TelégrnfOs e a fír
ma Construtora Ecra Limitada, pnra 
construção de prédio destinaqo à 
:Agênrhl, Postal-Telegl'á.flca de pacoU, 
~o Estado do Cearão 

O ato dellegatói'io firmou-se nos se .. 
guintes fato~: • 

a) o édital da con;,:orréncia nã~ ln-
1iicou o prazo .máximo para a conclu~ 
são das obras; 

b) não foi apresentado O cOll~rato 
social da firma contratante; 

c) a. cláusula 2(1 foi 6m!.ssa quanto 
iIw item 13) - pacotl, e deu valor 
discordante M Ooras. 

Delxou o Ministério da Viação e 
Obras públicas, a que se subordIna 
o referido Departamento, decorrer o 
IJlTMO legal, sem interpor qualquer re
curro de reronsideração da medida, 

Os motivos que fundamentaram a 
_decisã,o daquela Côrte de Cj)ntM to· 
!fam julgados, válidos e procedentes 
pela Comissão de orçamento que 
apresentou, em conclusão. () presente 
!projeto de decreto legisla.t1V<), e pela 
douta Comissão de ConstituiçãO e Jll.'j
tiça do senado. que lhe deu nal'ec-er 
:favorável, 

Da Comissão de Constituição e Não há. pois, ccmo nã'') ratificar o! E o Art. lII, "~", ~omple:nenf,l a 
Jl,i,rrt'çã;' sôbre -o Projeto dç D.e~ ato c1-enegatório já (lue êle- decorre' nossa regra. constltuclOnal. 
creto - Lê{iiStàtíl;Õ -12.9 "'18, -de 1964 de imperativo ieg'al. - '''Não será Co~cedid~ a extl'::..dL 
~(p"rojclo: de' Decrêü:) 'Leglstattvo Esta _Ccm:~são OP!4.:l, a-3s:m, pela ,Ção: q.uando a mfFasao prl~t qual 
'n!l 137-A-64 - Câmara), . que apróVdqao do J1re~ente projeto de ó'e- e pedlda. a extradlça~, for \,e 11<l-

1nâilt€-in~ ó ato . denegatório do ,ereto Içgi_llinit.i...Jute-=-cinrri:niã~ t!l~ez~ p:urament~ t;1111t<::.r ou !'~-
'Trlbiinal ãc- Contas- da Un:áo que· ferida decisão do Egrég-io Tr'bimal lIglOsa, ou constitUir dellts) pJI:-

rg7;usou, :rpglsfr~ _-l{0. _con.tr..ato·.J!~ deCõilTãs-,--''-- - -- - --~ -- -- -- tico OU fato conexo d~s'c d' t: J; 
empréstimo_ no valor de Cr$. L.... ~-' todavia não será ,úoruide:\ldo ne-
2ÕO.OOÓ.ÕOO,OO' (du~ientos--mtlhôe', Sala das Comis2ôes, em 9 d~ fe- lito político nem fato CO:-J""'ü ~("~~ 
áe Cruz-eírõSf':-celêõrãàõeti1fe a tembro de 1964. - Dantel K/1ener, te delito o a.tentado contra' a 
Un,1iío- Yeãerâl -e-ó Govêrno do Pres~dente. - LObão da SH1;elra" Re- Pe&~oa de um Chefe de Estado e:~ 
Estadõ da Bahia-::' I lato::, . -José Ermírio. - MenÉ;:es trange11'o ou contra m;;mbru da 
--. -, - ---,-- '!'im,enlel. - Eugenio Barro,. - ,sllii famílJa se tal atenl.ado CODS-

R-elat.or: S~~ie_~~~«.r:(llho. P,!S"0."! .dp l:1ue:ro:,o - Be:erra Nelo, titui:' _d.!lito, de' 'h-omicillio ainda 
Nada há n opor, do ponto de vista, - JO'Je G,womard. que nao consumad-o por cau."a i.1-

constitucional, à a.provação, trela ::;e- --- dependente qa :,pntadc de qupm 
nado, 60 Projeto de Decreto Legisla- P tenta ,e~ec~ta-lo , 
t·vo n'? ia 19.fi4 tn" 137 do meEmo a"ecel'as 5. PrevldencHt capaz pl~a re,~glllr_ 
ano .. na Cfrm!3.rn) que Ín~ntém o ato iUs. 9_98- e 999, de 1964 do da soberania do'Estado: !lO }wg3. 
denegatóric do Tribunal de contas -- ---_. -- l~ento de. na.~urez~ do delIto. e;lcOl.'. 
da Un:ão ao regi.<;tI'o do contrato de N1 99:, DE 19\>4 tIa-se !lo Art. ~, § lc: "A. ~p:'e(':aç80 
empréstimo, no valor de Cr$ .'" .... La COll;:ssfio da Constituicâo e do C3l'atel' ~o cl:mJe cabera e:wlu.5)~',1-
200,000.000,00 (duzentos milhões de Jltshca. sdJT~ o ProJ_e!.2-f/e ve-_ lql~~~,~â ~s autondades do Estado tc-
cruzeircs) celebrado entre a União creto ter{lswiwo 7;,10, ãCI9b<l .. 9 o , 

Federal e o Govêrno d'o Estado da (V? 176 A-6 j Ta càmUrã~ 6, l~O atual Tl.atado, n IXl.rie pro-
Bahia em 28 de junho do ano p, aprct1a o ;.. TTa~aào de RXI; {r!~- .l:2~_s~aJ segUe nos,sa tradiçã;} com o 
P3-~'sadO de 1963. e a ser sati.::;feltü com CQ.O " a:>smUUOcntl'co lJ/wsT7f'a- COdlgO de- Havana, ,chamrH:!(] C-":digo 
recurs('--s provenientes da COlocação de ·::JTrji.mfffi~1Iil,SIO$ Ares:-'ã 15 de, Bu.stamanle, no seu art, _ 34<1 :P 
"Letras do Tesouro". • . de llor.:mbrQ. de 1~º1. paI te, que d~d; ce~o, o qU,e na~ ,?cor_ 

Acôrdos jdênticos entre- a união e reu {'Om ~ Ar>:oentma, fOl l'Qt.lt.IC~(!O 
outras unidades federativas, sObre os ReJa to!.": Sr.· Bez.erra Neto, pe?o B:asl1., ~o ,,9,ual o b:'8s/1emy, 
quab esta Comis-ão já se manife~- . 1. Pela Mens.:1g~m nl> 212, de 5,9,li~ ~~J~~~~~ndlçao iO~'ie ~,edl~a a~" ~o:
tcu, consolió'.:'lndo H decj~ão do Trl- o Senhor Prc.sjdente da Hcpl'JhcJ <;:1.do <;:; no, aqu deve~J~ ,~er ,p.uces
bm~al. foram por ê.ste re,cu .. -'<adO:" pa.ra submeteu à aptet12ção do Co.:;-;:'~s~o ~aráh:,;'- dee~d~~tb° oteg~tor':~~ {H::,~-)'~ o 
reln~tro Pt>lf1 fundamen,to ~a._ mexu;- Nacional o texto do Trat.ad,1 (L' Ex~ I cometido no estrangeirO ','-~i~' ~ e 
tênC.ll do p~ano de Apl ro9ao de t;a,s. tmel.!rão assinado eni:-e o Bms,l e a l8}. o 'OI! '.' .t 

recursos, prJo que de\'erla ter f Ido Arpentina,::, li? de ~ovell1b~o fie _Lld':'1 R~gl.\la, o pr~s811te Tnltluo a n\i
elabora,do pel,? Poder ~isl~t.VO, Alem do relendo lllstrl.!me:l~o VelO nÚ~las, a situação penal de", naelo_ 
cons~an.te o drEpcsto na LeI ~umero anex~ ~ mensage:m p!'esrd(,:l.:-~J.al ?;~l1l I na/s, na rel.:1.ção extraestaCal, OJf:de-Cl_ 
4,06:1. ae 1,1 de junho de 19,,2, que r:xpos:çao, de 'motl\-'os do en",ao P.e-,l· das as t:e"'ra~ pl'ocessua' '" i~ 
_ne':ê ')3rt.lcn'3f., l'Pvogou exp:,~~sn. dente do CO:Eelho de Min;.stros, pu!' ,~eu condic~on~ll1ento as S~~"l'~;i~~'~. ~ 
mente a exjgéw'~::t dC~.<'a formalld{~de SU,l, vez precedida de uma l'e;;re.<;fnt[;- 1?stadcs pactuantes Adoto'~ "': ... 
con!>tante da Le! n'l 3,337, de 12 de ção dQ então chancele:: Af:)!1~o .'\r:11',''3' [ér!o há. muito lBi~do no B-~de if, {':,': 
dE'7,embro ,de 1D57,. . de !\-1elo !o'runco. J m'2llte s2:'á concedida a e~t~~di"~~o 

Cabe. a,lnda a-c;m, como verlflc:'!cO 2. Segundo j~mos da Exp.()s;ço de I auando D(.'jas feLs. d-o nos.'lo 'CflíS' \1 ':~;_ 
em a!! ... u~s 'outr~s ?OS }~fe!Id"O~ com- ~oti\'o.s, o \n.';~rumento or~ sulJmc- fl'ação fô::-a, ~.in:vel c:'m PC'n,;' d~ dOIS 
prOITII., o." a 0;);<;('1 vaçs(. IH! c .. mo ~ hdo à a.prec.aç.10 ~o ,congnsso, 110S ar.os de pnsão, no 111 Ílún o , 
!--'lH c::1usuh sétlma, ,obr . .::;nndo O F.s- íêl'mos do ari. 66, l:1CJ.':.O r, da Cons-
tado conh'atante {l comprovar a apli- titulçõ,o, tem seu &l1tecedente imedia- E o !nstrumrnto constituílll' de ':1-
ú3cão dO,3 rec~1fI;:Os rf'cebidos JXii' c-m~ to no Tl'ut:1do de Exlradição de 10 te Art:gos, ~ log~'ou a.provaçâo Ulht
pl'é.!:timm, reservando....se a União O> de out.ubro de 1933, que foi modifica~ nime das Comissões Compt:tente.., (l,/L 

direito de fiscalizar ês.':e emprêgo, do parcialmente pe!o Protoeolo Adi", Câmara dos Deputa.dos, ap:,ovando o 
peJn.. fm'ma que lhe pnrece&'le rna1s ciona! de 24 de maio de 1935, acôl'dós plenário o' projeto 'de Decreto Le!u; ... 
convincente, e a cláusltla décima, peJa ê..~ses que por diversos. mO~J:vos não lativo da laV1'a do Deputlldo .JosP- R~ ... 
qual o F"stlldo da Bahia admitia ado chegaram a en::'l'ar em vigor, sl'gue, l'eIator na Comissâ.] d?- Rela~ 
tar, naquele e nOs posterior€.." exercf- ~_ " ,. ções Exteriores e cuj() artigo pr1uH';-
cio" financeiros, rigort\sas medidas de ~:gã sed~C~~!~;~~~ d~l~:.~~ae~~é~:~~ 1'0 oferece esta redação: IoF'C:'l ap~o_ 
sanrEment.o das suas finanças. ctmo ntr o dOi' ~ ~ Dl ~tr di~io ; i;1do o "Tratado de Extl'ad:c:ão", a.s .. 
a e::~boro.ç5.o de severo planp de con- :mi:ad~ co-irl E!~~%e~ 't;2'rito~jajs ~f~ smado entre o Brasil e :t AI'f!,E'iltina, 
tençag de despe~~s, .?uspensao de no- retas e 'relações ode o~'dem e-conômica ~~ 1:~~~;'1Q5 Aires, a 15 de nO'l"mbro 
meaçoes e da CrJll~a{) d'e nov?-':l car- e social sempre crescentes o que jm- .". , " _ . 
gos, e out-ras medldas que taIS, t.or- tmnha no camPo di!. repressã penul 6. Rec~nhecenclo que o cC:1lp~'nml,L 
nam. fragOlmo o princípio da a?to_ uma regulamentação jurídica premen': d~ ~~umldo pejo p~,fs.' "através 
nomla est.adual, dentro de um SlSte- te motivada pela presença cada vez n d ,Pl.ltc.ssor F. 
ma federat.lvo, que- transf0-!!U3 00 Es- maior de 1l3.bitantes de uma pal't; ~, e Da:1tas, ,CU~1l a .. ~r .. 
tados em pedmte e a Umao elll ge- Contretante no territ6rl.o de out,ra em seu 'p~en,!)O~en;l~no, 
ner~~Q. doodorQ de bene::s€s, com en- decol'rência do aparefeiçoamento das Catca CO,1.,ult,<l, 
dereco certo a favores. de nat·Ul'eZR vias de comunicações entre os dois SO .. 
polftica;. países. ' de 

Sala das CcmJssõe.~, em 28 de ju
lho de 1964. - Nelson' Gonçalves, 
Presidente. _ AloJlsiO de C!lrvalTzo 
Relator. - Ruy Carneiro. _ Arge
miro de Figueiredo. - Jefferson de 
Aguiar, - 'Bezerra Neto, _ Edmun
ão Levi. - Eurico Rezende. 

, No 997, DE 1964 

Da Comiss{l,o de Finaneas, sô
bre o Profeto de Decreto Leuisla. 
tivo n° 78, de 1964, nO 137-A~64, 

Relat<Jr: Sr, Lobão da silveora 
O Projeto de De-cr",l.o Lef{i~lativo 

em e~ame mantém o ato -denegatório 

3. O Tratado mantém OS princípios 
vigentes no direito interno brasileiro, 
em matéria de extradicão, consuQs-, 
tanciadas no Decreto_~e( n'? 394, de 23 
de abril de 1938 e no arUgo 141" pa
rágrafo 33, da Constituição, 

O -dispositivo éonstitucion-al brrv:i
leiro em vigOr acima citado. na, linha. 
plena do que estabelecia n. C0!.13tit.ui., 
Cão de 34- (art. 113. 31) e em Pftrte 
a. de 1937, art. 122, 12, estabp.lece: 

"Não será concedid 1 a e.i·tl'a
d:('ão de estr.angeiro por crime 
poWico OH de op:niã") e "'m caso 
nenhum, a de brasileiro", 

Da Comi~cL~ ReZações 1&-1' .. 
ter1.ores Sobre o pro,eto .!k.-/JJ: .. 
tiélô Legtstalwo n9 5_ de 1984:' 

ReL,u,. s.. PMSdU de QU".r;iz, 

O P_nje:J' de Dec;'eto Le:,,,:,t~"',") 
n'? 95, de 1964, aprova o Tratado ci.e 



" 

Extl'adiÇiW. Mhln!ido e~b:e \) Bl'asi\' e 
a j\:,g"entina, em· :l:3uen~ Aires: 'a' 15 
de novembro dé"1961. 

A Expç.slçfi.o 00- MotiviIIi do ltama
Tliti, a..ssjnada pelo. então MInistro 
Afonao_ Arinos' de Mello Fral].Cl)~ a.sd~ 

_ntila. q-tle O "Tratado é mais UU1il de
I.r.{}n,st'l'~{to 'da. tradfctoruJ.l amizade 
entre_ os· dois países e tem por fim 
l'egu./.:u ~ntre os lnetIDOs a cooperá, 
ç.~o, no sentidQ de ·promover e fàri .. 
hta!' u boa admini.stração da Justlça: 
plma). Vem .s-ubstituil' o Tratado de 
Fi:-dra~íção entre - Os -001s l>a-!ses, de 
10 cutubro de 1933. que nã{) ehegQ-J. 
a. vigQt". -

a do Trata, 
11 •• 

Sl11a das _R'!ul1iõe~, em Z.i de ag"ô5w' 
L6 de 1964 . ..:.:.. Ben"ediclo VaUad~'1res 
F'!'estdc~1te; -" Pessoa de Queiroz 'Re: 
l::ttc,r. - Antônio Carlos. ~_. Mene2es 
PiTi!cntel, -=- José- (juiomlird~ '..::.- Vi_ 
v .. '1i!IQ Lima, - Victorírio Er~iTe: • 

O,SR,paESIDENTB: 

(~'om;~ira, dã Gama)- - O expedi-
e.Ut2. ,!rfi'(j vlH à J!ublic?:ção. " 

Ha>;'orad-ore.s JnscritM. r· 
~ 'razít ~: p~lavra - o '·nüo.l'é· S?natior 
JQ~é ,El'míl'lo. ' 

Qsrr, 

u 

Setembró def9íS4 
=-=== ' 
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.carQs que lmpar·ta.ntoo, produt.os que 
:t:»bem. os ~ços d~ a dia, COmo ago
!ta me!UD.O o.coI:l"e com· o. cobre, que 
aca.ba de subir para 35 cents a libra. 

Enquanto isso, as nossos· produtos 
ngrí.cQltW e mliD.er:aJ,s. continuam a. so
frer <I=lnulção de preço, p.la oon
couêneia de outras nações exporta.
óorn.s subd!feen.volvl.das, -que .se ba
ceiam nos baixos salários. 

Prtncip!!l.m.ente as da África. 

o SR. J{)SJl: ER.MmIO - Equi
pamento agricok\, .confOl1lle muito 
bem salienta aqui o nobre Senador 
"(D!seré Guara.ny. 

Mas pedir emp!'êstimos para. conS
truir CILSa3 e colõnia.s ele fériru::, isso 
é um abs1.U'do, ISSo nós pode~os fQ
zer. precisamos apen-as é Saber co
brei no:ss-os impostos',' que, se forem 
bEm cobrados, com o -devido rigor, 
d.ar-nos-ão dinheiro suficiente para 
construir o de que realmente preci

se nJ.ém de tudo, isso, pass.arnos ago- &UlllOS,· e cair desta fase de· subdesen
lr1\ .a. ~ar ferro velho B. pêso de volvi-mento . .em que nos encontramos. 
ouro, .não será demais afirmarmos que A ajudo. real e que podemos acei
esta.. naçãJo não tem ocndições de 80- tár d"eve vir na fOrm3. de emprésti-
bl .. Vlvcr. mQ3 n. longo prazo e a juros eóm-

Nr..o acr,edito que o COngresso ame .. · pensadore::, is_to é juros nonnais no 
l'iC"""....flo. nem o· povo daquele pais, () exteri'Ol' . Operações dessa natureza. 
qual conht!ço muito bem, des.ejem êsse contribuem re::!.lmente para o nosso 
sacrifl.cio d.a,n"Ossa. parte. progresso e desenvolvilnento econô-

Repito": não acl"'edi-to que o Con- mico. • 
gr~so nem Q PtlVQ desejem ês.se .sa.cri- Sr. F'resident.e, Senhores Senado-
:rfcio do Brasil. , 1'CS. 

Fcwo ou goVêrno dos Estados Uni- Concluo estas p:l.lavr-e~ lwetindo 
d"....s não criará difiCUldades 8() Brasil, um pi?lltó de vista Já expresso neste 
lP01" ,nos recusarmOS a comprar em- plenario. A ausência de fé nos bra.
prêsas Clrcáicas qu.é em muito pouoo sUEiros, 'O vici10 de confiar a.penas 
tlQ3 servem. A pressão é exerctda, €s" nos estrangeiros está lev.ruJ.do êf~ 
Ilou certo, por alguns poucos inte:r.es.. pais a uma situo.ção de lamentay~l 
rs.OO.os lá. fora. e por seus testas-de- lnfel1oridade. . . ~ 
lerro cá dentro. Dtá implantando-se, a 'liISáo er-

Aplicar êsse dinheiro em tal Ope- rônea de que. as nossas· difiçuldaA;ies 
tação, seria adquirir mt{lnOtt das em.. têm de ser resolvidas não por nós, 
prêsas,. que resurgiriam depois entre mas por nossos pretensos protetores 
nós, em negócios privilegiados e r-e- estrnnge1ros, aos quais temos Obri" 
c:ebendo imensos favores. . gação de agradar e servir etn quaís w 

Tem sempre acontecido isso. Temos quer circunstâncias. 
comprado estradas de ferro em de- Ntada. mais errado DAda ma~ m-
cadência, ,quando, já !()l'<lm grande justo, nada ma.Is u;,.patrlótico. ' 
llegócio. Agora, estamos comprando A posteridade ElO olhar para trás, 
mpr&as de eletricidade, porque não verá. quem teve' razã.o. 
servem a. outros. Quando voltar para . 
Clá asse dinheiro serão pedidos OOVOO São essas minhas consideraçõeS, 
lavorea.' ~ Senh9"rles Senn·donas. (Multo bem.· 

Multi:> bem.' Palmas) • 
Vejamos o siStema. de Woadrow 

Wilson. Se quiserem vir pare. cá, ve- O SR. PRESIDENTE: 
!lbam, mas sem. favor algum. . '(JoaqUim Parente) _ T~m a. .P9:la-

:' Creio necessário inSistir que não vra o noore Senador MartinS JuUlOl', 
&ou_ contra, o capital estrangeiro que O SR. MARTINS JUNIOR;. 
BqUl vem lutar ombro a ombro co
nosco. sou mesmo favorável a. que se 
lhe conceda êsse privilégio, de entrar 
hum pais que no próximo ano atingi
rá a. cru::a dos 80 milhões de habitan
tes. 

~ o segtrtnte 4tsCUTSO) - Sr. 
Presidente Senhores Senadores~ hoje 
6 a \arde dos reolamaçõ... Não, o8t .. -
-mOs aqui imioomente para. eloa1al". 

"," e os conseqüentes ofert..s de lu
ll"OS por tora, de qualquer geVt. con
tanto que, dessa concorrêncí J., além 
das taxas que e. SUMOC àetermlna., 
há. OS que assomhram tom ;;"..;2.s ofe!'
tas. E êste ou aq'-W1e que foi atrás 
do' dinheiro caro, conjetura transa· 
ções as mais mjrabulantes, contanto 
que, do· resultado sâbre um pedal;':o. 
Há transações trbngUlares, ch~ues 
C"Or.l datas ffi<1reatbs, juro~ (p:.wte 
constando da. tran...."'açj,1:) e parte por 
fora), garantias divimi8.S. enflm. inú
meras outr.as fórmulas que podernlli 
chamar de "químie:l"s" p:l.ra qUe a 
conc:usão seje, satisfatõ.~i:l. . 

M-o.s, repetimos, abriram -se ban:;J3 
demais, sem falur nos tem boret~ de 
saudosa memória, e Que alzuns cun
seguiram salvar-se. No R!o de J.anei
ro, exemplificando, há Um ban~o, 
cuja Matriz é em outro estffio, a.l\ 
instalou para. .mais de 2ú- fiJ...;.ais, prà
ticamentri uma em cada esquina ou 
baino. ~á poss1v·el que nt.o pudes
se deixtt-r .isso por 2 OU 3? FHiaJS SUll" 
tuosas, cheias de riquififes, ar ref;·i
gerado, ew., tudo isso para gastar 
aquilo que podia economizar para 
melhor atender aos sell5 cjüm~es_ 

Mas não é tudo com .ref-erênc~a 8.. 
juros. 

Tr:atemos, um pouco, das oc.1ni;a
nhi.e.s de investimentos, orgaru:oaçoes 
que, de há muito, já deviam ter SIdo 
olhadas para que Viessem .a tra·balh~i 
em outr~ COndições. E,:,""tn.s, en!,ão, 
anunciam.: .J.~ gar.antidoo, ·pagos 
entec1,padamente, por mês, acumula
dos, tran.sformados em renda, de tan· 
to por més, e ainda. ca.pital1za.dos 
mais tanto. Ain~ tem Os exóticos 
que anunciam: Não precisam. mais c;e 
preocupar, nos entregue seu dinheIro 
e vá ~. Não mals impoot<lS a 
pag.a.r, todos são pOr nossa conta, .so~ 
.bretUdo os de renda. Receba seus jU
ros ~ viva c~tente. 

Se tudo 1sso acont-esse, mas dentro 
das taxas normais, vá lá que seja, 
mas com a.s' que anunciam, afron
tando o.s nossas dirlgent.e~ que nenhu
ma. providência. a1nda tomaram, é 
que nã.o pode ·contiuar a. bem da 
morall~.ade públlca. Há. co1saf'l, nesta· vida. que c 'mem, 

passeiam. trabalham e dormem com Acontece que êsse vil m.etal, pro-
E' um CUD Que conheço. Quando .nosco. ]\Tão há dooningo, feriado ou VOca a cubiça. de mUlta gente. Le-

um pais atmge 8Q milhões de habi- dia santo. que nOS dêem folga. l:, tras de Importação, uma. indecência 
tante.s, já tem UIIi. grande CQnsumi-' pràtiea.mente . uma. praga, que cada sem justificativa, compra. e "enda 
tlor. Há, portanto, um grande futu- vez mais nos- persegue e nos m.at~. de dívisas, não há. juros que iguale. 
ro para êle'. Que venham, COm essas 'Em vez dos que entend'em disso, Já venda à prestação essa então, não 
conceS6Ões, que ninguém as dá. em terem e.stud~do êste assunto, ~ar~ m~- encontra. condições' 19ua~ no mun~(), 
outra:; oondiçõe6. Os Estados uniQ.QS lp.o~e.i condlçôw P0S- prOporcIonarem, Já se vê que os gêneros alilnentfcloo 
:mesmo nunca as deram I multó ao cont.r8ll'io, ca<Ua. vez fica não entram nessa. dançà por se1" 

,Lkvemos deixá-lo entrar e contro- p!or, oa.da vez mais nos: suga., sem e:x:atamente o de que mais necessi-
lá-la com todo o rigor, só permitir a dó nem piedade. tamcs. pode...se comprar fiad<:l maS 
aaída. de cUvidendos justos e royalties Sr. presidente. não em prestação. s~ já estamos 
devidos, se~undo, aliás, o sistema fatiguê, como dizem os froncese.s, do 
amel'icaJlO tão bem· sintetizado por Hole quem taIA-t...!!os.l!J.ro:& que 'Si,ío autmõVe1 que, há dois anos, usams 
:Wood::ow Wilson. c@ül.dos por dentro e por tora. aç.!)- para isso nos dá:} 40 meses para 

muJs.d,...s .:e.tc.......etc........e~lnL.O~ pagar, como tambêm 20 me3es para 
Não podemos, entretanto, nos per- peita à lei da IIsuI1-1QVl.a.-se em re.a- viaJarmos pa.ra outro P:ús, como 

-mitir a liberalidade no trato com ês- li:dade " tzmb2m p.lra tudo o ma.is qr,e pos
Ges oo.pitals, pois sObre nós pesa a Inventam.-sa taxQS sõbre varlAdoo samos imaginar, sem nos pre~-:.Lpar:, 
responst:.bU!da.de dos destinas da Na- motivos ,e aregaçõe3, con.ta:nto. que, mOs com 90S juros e mSis . juras 
ção hoje -em dia. fazer empréstim.o, des- acrescidOS a: essa. ou' e!sas aven:t'.l-

E, por outro le.do, também não contos, e-tc, a Uu.a legal de juras, ras.. , 
elevemos aceitar f~vores, receber do- aquela ·que deve ser cobrada, no má- Hav-emos de compreender que, 

. nativos, pois isto, além de s-er uma Jdmo. de 1 % ao mês, está presente- forçar e. naturew. nunCa deu certo 
'forma. de npublic relation" vIsando mente querendo acompanhar .a. velo- e não é por-' êsse. t>roce-sso a.,ue se 
,mids tarde à 'recuperação do dinhei- -cid:l.de do som, po~. c-om rara.s ex- faz o desenvolvimento ~de uma na

'111'0 aplicado. COm todos OS juros, en- ceçéJes, ,está presentemente entre 3 cão. 
terre. outros aspectos. e 10% ao mês. Repito. ao mês. E nO-:- V 

! O d.onativo de pais para pais fere te-Sê que não são os cobrados pelos O .Sr. Bezerra Neto - P.ermite .' 
G quebra Q orgulho nacIonal, com sé- a 'otas, que usa.nd~ a expressã.o de Exa, um aPat:te? (A~en:ttmento do 

I rias. repercussões na. consciência do ~ amigo bá os. que cobram 1'f< ao orador) _.A dlSSertaçao de·V.,. E>zce
I »Ovo. principalmente quando rece- minuto • o lênDia. a respeito do comércIO em 

. bemos ajuda' paro. reali.zar aquilo que E tudo tsro -~ quê? Será. que o pr~tações lembra. ente. modalidade 
Babemos fazer. trilhão 'de cruzeiros que· jã. existe ·multo empregada neste País, qual se-

Pedir auxilio ruJ exterior ps:a COM- em circulação, não seja o sutJcl~~t~ ja a represeI?-tada pela fuga. do ,tra
tru!.r casas ,.eseolas!· Para. Lsso tem.os. para atender às deme.nda.s? Dlnlielro balho prodtitlvo dos campos. E () 

1 material,. mão-de-obra, técnicos. Não que' foi feito' tio e imicament.e para ar!D6zenamen~o de dólares. V. Exa. 
,prec1ea.m.as cllsso. LssQ nós temos. circular, -pam evitar que se troque faI~u nessa. vIIlgem p.aga em 20 pres
llTecisamm; é de auxUios, de emprés- mercad-or1a, ·lJ{)r mercadoria como taçoes, que é uma VIagem inesqueci
• timos para, construir fábricas de ter- nos saudo.sos tempos, ' vel. Essa dL:t()rção .está. crescendo 
I ttUzantes. usine.s e ind1\strias mete- Mas a. coisa é oute Abriram-se cada vez mrus no cvtnércio do nosso 
I B\ll'g:!ca8, indústriaS de base4 fn..d11strias m.1ü ban-cos, do qUe rê.alm.mte ne- PafB, influência talvez como sabe V. 
f químicas, petroqutmicas, tudo 1Bs0 que ce.ssitamos. Quase todos fun-cionando EX8;, de e~amada. prop:lga.nàa sub
: rePl"es.enta. um grande futuro para. o UM eapitaJs, deixand.o O intexior ao Ummar. Sao as seduçoes da propa.-
JItt~. "Seu bel-prazer. E como resultado, te- ganda. 

I «) Sr. Df.!erf! Guarany - .5 equi- mos· mais banco do que di~ei~. D~t O SR. MARTINS JUNIORl - obrl-
pamenta agrlcolel a. corrIda para· a mercadona "dmhf'l_ gado pelo aparte de V, Exa. 

(Lendo) O . que acontece e :Ls.so 
pos.so garantIr, li que estamos viveu .. 
do vida fictfcia, .sarondo sempre por 
conta do futuro, e o result.ado é Que
o d1a chegou paTa consertar e reparar 
êsses êrros. Naturalmente muita. gen
te te?á que sofrer. uma vez que, ad:;,:p
tar~se ao na:vo l"egime. não· .~, p.:ua. 
alguns, fáci1. 

1 

Custe o que custar, devemos d:--r 
outra organização ao sistema b:mca
rio; devemos dar logo a. cotnpremó'er 
que,. com dinheiro·, não se~ especub; 
d3Vf.J."110S dar outra organização co 
sistema de vendas à prestação; deve .. 
mos dar a compreender que, compe
te ao Govêrno Federal pôr em dI'" .. 
culação o nmnetátio pnm as ne:::.ess~ .. 
dades do comércio e indústrw" evi .. 
~ndo, ·naturalmente a.. especulacão e, 
fffiaJ.mente, traz.endo para. o Brasil. 
ê.....~e.s magnff!oos exemplcs Que nos 
dão alguns países, já des.envalvidcs, e 
~ão permitir que OS no.....o:sos mos con .. ~ 
tmuem. ' 

E quanto isso encarece a vida no 
Bra.siL Quanto,o; e quantc~ trilhões de 
cru~eiros são pagos a lll!l.is dos nor
ID.a!S, na. escala de 1 ano? Os eco ... 
nomistas que estudem, mas lhe J)o~o 
garantir que, no custo das utilidades 
não representa menos que 2.0% r.o 
ano. Um vél'dadeiro absurdo. 
~os nossos dirigentes, ·munidas das 

melhores jntenções, Ih&j: peço que to .. 
mem ~rgentes providências. fazendo 
voltar OS juros às suasCf.axas norm.a~s 
e legais, e não acrescidas de apendi .. 
ces, que na. realidade são Juros inca
b~rtos, protegIdOS par instruções, se 
nao me engano da Sumoc, a qual d.e
ve conhecer (\ lei da uzura melhor 
que qualquer uma de nós, estando as
sim abusando de suai prerrogativas. 
OS juros normais e. ~imOs no ·Bra .. 
sil, por ler e que devemos respeitar 
são de 12% ao ano. além di&o é caso 
de cadeia. Qualquer outra taxa, seja 
a que titulo, é querer fraudar a 1et 

O Sr. José Gufomarã - Permite 
V, EX-a. um aparte? . 

O SR. MARTINS JUNlOR _ Cem 
muito prazer.. ~ 

O Sr. José Guiomard - Não' faz 
muito tempo o Deputado Pedro Alei
xo apresentou um projeto exatamen
te sObre o assunto que V. Exa. está 
versando, ll:sse projeto visava a im
pedir por todos OS meias que ocorre .. 
r8m ao autor, que 8, taxa de juros 
fOsse além da tam legal. Agora, sai
ba V. Ex:]. o seguinte: quem foi que 
tomou interêsse maiór para que o 
-projeto não tivesse andamento? Foi 
o próprio Govêrno, através do Banco· 
Nc.cional do Desenvolvimento Eco
nômico, que V~ Exc sabe é banco ofi
ciaI. 

~e Banco foi o único que veio d~. 
monstrar a impo.'5Sibilidade de tc:~:lr 
de outra forma. De maneira que _ 
QU!lDdo se trata .. de co1bir a lei' de 
usura, os particuln.res nem tom'l.n1 co
nhec:mcnto d-as medidas. que (. '/io 
fendo executadas para se imIndix a.. 
usura. O Govêrno é quem a l)ratica 
at,ravés de seU,s estabelecimentos ofi~· 
clais, 

O SR. UARTINS JUNIOR - Mui
to .fi"3"rn-dccido nobre Senador Josê 
Ouiomard. V. Exa. está. mais do que 
de ací1rdo comigo porque, se aos nos .. 
sos dirigentes. não fôr possível conti. 
nuar com essas tali:as, que estabele
çam outras, contanto que· estejam de 
acOrdo com a. lei. E'. isso o de que 
prec.fsamcs. Uma vez ver!f1cad-a. tt 
imPOSSibilidade 4e continuar o juro 
à taxa de 12% ao ano, que, te retifi_ 
que para. 18 ou 24%, Mas que não se 
estipulem os 12% oficiais para acres
cê-los com êsses apêndices que conhe
cemOs ai afora. . 

(Lendo). Est!~va.mos num reg.fmen 
falso, sem respeito a. coisa. alguma, 
mas devemos compreender que essa 
situa Cão não mais se e.dm.ite cOm OS 
elenlentos que .nOs estão dirIgindo. _ 
4Quem nlto poder suportar que feche 
as portas e vá contar em outra fre_ 
guezta. 
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I· Para terminar as minhas despre
denciosas palavras de noje. devo di .. 
zer o que aEás já o fir. em outro oca .. 
siã:o, que não sou financista nem eco
nom:stn, SOU unlcamente um ser vi
vido, que há. muitJs a1103 não fa,z ou
tra e·J.iEa, senão trabalhar. observar e 
acabar concluindo que posso e devo 
falar nes~e G.SSunto" 'pa;:: me julgar 
com :]Jguma prát!ca de5ta vida, vivi
do. no Brasil e sobretudo ng, Ama.zô-
nia,· . 

Afirmando minhas 'Palavras da se
ID3.na passada aqui prOferidas pro
meto voltar cem outras apreciações 
s6':npr-e CGln o p!'opósitn.· de ajUdar os 
dirigent2s do nO.<:$O qu~rido Brasil. 

Muito obrigado. (lI.[Uit9 bem. Mui
to bem. Palmas). 

. O 8"3. P3.:::!:S~DENTE ' 

um rote-iro as intenções e preocupa .. 
ções dos ·que não dão por perdIda. a 
caUSa democrática no Brasil, e sen .. 
tem que um raio de luz haverá de 
iluminar fi.- estrada que Q pov_o bra
sile'Íro quer e tem o direito 'de per-
correr. . 

Vou ler o doctmento u~ixando' pe
mãos de dois de s~~~ amigos, em 
to Pl'ofessor San ~.!""fiingo Dantas em 
tôrno do qua) trocRI",1. id-~iap com ho
mens como os Srs, Afonso Arinos. Jo .. 
sé Maria Alkimim. Amaral Pelxot.o, 
Bilac Pinto, Joaquim Ramos e Rena
to Archer. 

Estamos certo,5 de que CSEa peça. 
servirá não COrria ele.:nento de con· 
trovérsia. mas sim de marCO, ('.om o 
ponto de partide. p~ra Os que e:r:ter.-

, (Joaquim Parente) - Tem 
vra o nobre SelUldor Bezerra. 

O ci, 332Z:tRA NETO: 

dern existir ump. saída e..lta e non
rOGa para o· p.avo brs.:iileiro, PQ!.'Q 
amante da democracia, ne,ss.a en~l'u-

~ rala .. I zilheda sem dúvida incerta ai.:J.na, 
e ;), qu~ estamos p-almilh-a11u.O, . 

oradOr) 

situação. 
tecimentes mult:G vez-es dl'l'l11áticos 
que- af"ina!am a vida polítlc.t do nos .. 
060 Faí3. nestes ú1tlmc~1 qurtro tinos. 

· E'}~ã no., CCllhé'clr_l:!-"lto dB todos o 
desfile de cn~.:óci;c:; q'....ó: oj.,i~·,'l fm 
SU':!l2""ftSe 6 ·c\'vi&a I1J.c:m""\3.1, e ccnfi .. 
gur:.:.m, rm~~:~s 'vJ.::.!~,. fSP:;CWS os 
m.:l~G ir:~icos. que drwam umf!. an~e
visto cl2 que· !n.mcs fi,r.o.]mente p:,ra 
o r ill~o c a. mor\'2 d:s i113tit'I;ÇÕ2S 
d2~ncc-;'t ~:C::' S·, 

A crise fi:- j,J. rzcz.c.tc nOje S<:f con
fi3-Ui"..:.=la· na. C:"~ti1:'.:h Reirolu('ão que 

· e.ti::~lu e 1.1 C~l::(i lcdo- o j)(Y:BO ~~s
t:;l:1a f.::l::::i.i:.:l. lir..u Revc:u;;5.o que 
se bati::iH de c:::n':::l'.:Hic: m.l.f;· c:u<~ 
t~m Hl:c.:.·.-:do, y;-lC3 s:;;us ~ia,), L',;;2-
ten':y e írr;.,·.;;,~-j:,:: Co m:li.s c:-.nl~·~iitó .. 
r:r.:, Su!':;irOllJ, no czrtár~o p:J!r:C1 e 
jurii!:co b:,e.~.}:e:il'lJ, í:1t1~';;~ D:)7T!"', en
ti(r::s,; .iurís.:c::s-!.t!:"l:::.is V~3'~5 em nos 
o;; C!1..!Cd:'Cl L~ r:··'rJ; p:J::t!:J: a~ 
cl'"":r .. 1'"":c"::'s c:-·:::::-ç5:, de oneltos poli .. 
elitn:r..:\,:;..!) C:J. 1"'1"'n~lJU» pou"ll·'n·s, 
tlrc.3, :'1.'-':·':':;':s d; htLs dh''':::3 e 

1' .. :::: j,' ... é n:n. ("1:-j1'O nu:- h;r':'5 '"lés 
CDI'· . ':"'~ c"s (> C!'..,-~ é invc.:'Rdo ::rl) ~·à
n1.--"· '; n~f:, ·~··~!;'~l::·:.r a p:'.?o:::~''''''--,r5.ú 
(;~ ,'!,:,::'-'-'1~ 1)111)':('':\5. {Fi mai.<; {'"Jr3a
gr::":~'3. p'" vida. 'prlí~lca· ~.~ 'l-'ir.l., 

-f~se,~~;.:'"-~~;.J d ~~1~'0'[r:~:~,:! rt~)?~;t';t~~~e_6~ 
_r~v~l-m rn::i::: 11t~,. l:~, o ::u {1·'13--10. 
o 'l:'l p<>í::::-i·:·"':J Q ~2U 1?3J;liril') r:r .. 
vo"· ,:0 ;, (,:'1'-·:' I':~::no.! n8;S S~J?':i r~ 

· h~');s, r::::'~ (' ... 2~::3 C:Jfl1 c d~~Un'.l c:a 
. pj',:" t:--!L':!'::J. . 

A n:t~: i~o, Sr. Fl'e",::i~·T:.t~, ft>i; 
l"'!2.c:,,:;'''i.o, ti;"":::.")':;· a.. mcrte do Prc
rc':~::, ,,:>n T· .... ·'õ-o o~n';n rC--\ ~ue 

t:):~J o p:lvo. c ntl chl.m::à,'ls €Ii"e'-; ~e 
'ro;':'.·I'~tc,;?n1 c., p:"Q.r-.::n~~::h6<: do va-

16!' d[, p~:~l1Cl~ br·"!!'ild:::l, n!"' m~q·L" 
'da ':'lua, 11::1'~1:-:c.~ de pen:,,:,ml"nlo (> de 
ar~:> i'el!"'t~'~r~l1t::> ro ql!e se p:,(.":m e 

. eo f!t.::" l)';C~ :,,""n:.-c"r ~ô'o!'e o fUt:.l-
ro d-:s nc.::~..::.q i:'l:ti tlli('õ2s . 

J1. -=eu d':'!:-:""., ('':-TI a morte. din-
1c"o QU3 se .~!t'Jou no plano B)~") e 
·14"":',::~~,,",::ill.!'_:'t"t', re!em 1J"" 2-qu51,s 
c'i,:., t2mlJ~m ut: c::JDvh',;ncin C1)m a.. 
p~'::~t-~,=rn'd::tle q"3 no> r>11rr:.52r:t:"JU a 
2,"":1.:::1:'2- da -p"~'J, Jc.f'<:f xxrrt, O Prc
f'~;-~:r S:::.n Th':1'":'"J Dz.ntn.s· et:-::!vnzsa. 
ê;:e n2~'í:d:) n':l~do ê ll!'citlud3.!n:nte 
ao~c-r~::o tia. ma. v.dn 'fls:ca c nJ.o d',s· 
SC~;2.-va ·till qu<::,ilr~ d-:g su~ '; p=cc::m .. 
-p~ÇÕ?03_ sin:!C!'1l"tJ: cenl ~ yitb. públic3, 
-e cem 03 d·::'!stiilas da noSsa D~mccra~ 
da, 

Hom€m dea abOl'. e nao dr: m?H~ia • 
deixou-no:; um dczl~wento que a lm
preitsa define cem, .t€3t'l'U':mto poli-, 
tico, 

Quei'o, f.alando pe1t: 1iru:l'~nç3.: pa.r~ 
tidâ.ria. l'egistrar nos Abfl.!S do.s no§
sos tl'a.ba1hos· a integra àês.s~· do~ 
cumento aue· .setá, e estâ sendo sem 
dúvida:, um grande pcint...:t _ de partid2 

. no sentido de ·po19.1'1z(',r: l:ie fb;:q-r com 

Diz o referido documento: 
NOTA FMVIA S~BRE O REA-

q.R O ?Al\h.l!._·, {O DL~l1=tE.t:-
. CAS FOLIl.'_CÃS .:r:L .. ASl E,I

RAs r.:N!.. ruM 
San nano Da.ntas 

1. A pre.::en~-e s~h4l.-:;:'Q polit~ca. 
do Pais pcdJ evO:U:.r no .sBnt!~O 
de u:il re3t?be:e.:::hnmto dJ. lZ3"a
lid:o.de d:m-::::-r:Uica em t5'::'a a 
sua a:np:nudc, ou de unr reiôr
ç.o da au~~:íia-j3 ::.1il . .!~ar, co:u 
r;;dl.:C;.O d3.s (t::a: .. ::.t:r.:cas do 
reg!m~ de:n:c_;:::.~~co -p_ :s:zrVv.d::s 
~,.;~o A',o h1.~ti\.,uc:c.:1?1. P..s_ t-en
.d&nr:..cs D,z :.:-::ais do P ~ .,;::::dente 
·ds R~~úS1!ca e do s::u !':1...niS-W-
1',0 p=:-:r:::-CE:ri1 faYol':::-::e? c p-::im::oi
l'a ,alt::1'D.rttiVEl, I!l~S n:::.d:: lmpe
de que ftS drcun.:::0nc_cs "l.'c:l.ham 
a. c-p2:·ar em favor da se;;a.l1:.1a 
e qui 03 próp:;-03 re.spCl~:ünüs 
p21~ G:nárno ,S::~:'U1 ~eY2.é-:Js a 
uma r'.:!"lis:'o. dé' ~.hud~, . 

Por outl'Q laCO, ·tlf:.O, onstante 
. a v:,ore';:;".::;io al~ l~SS do m:;l...'"\

daro dQ. a~uül p.;esià:nt2, tudo 
irrdic:3. o rl{:O de Uma cris3 ins
ti":,ücloniÜ por OI:!::,:.3.tl de sua 
.suce.:~;o, c;::m a aprerentRç';'o de 
candldl~lur.as mi!ltr:rEs,· cuja con
frcntr.r;':<'o se fn.:·á, ma;s em t~r-' 
mos de p:e.s~fJ~o ,o.t~co·!l1:!itar 
co qu:: PCiJu:2r e p::rt:dii=b. 

2, A fim de e";'ikl' eE::;€S c.e~ 
se:1Vc:vimentoE. que pc:-i.enl ser 
p:rici;::zcs _f:. so~rev;'-:';'2~ic. dJ !'e
g~;nj d:mc::-át:co 1 :,~.;:=::::nt;r{i ... 
va, e tr.m':bm a fin1 de ü-S-3!:gu .. 
ral' e S.c PO~131.',;'el r:.t;:l~-:lr ·a re

'd;:uc:::::l.<~';~o do paÍ~. 2.3 fô::'
~,J.5 t:~lit!cas' C:z~·::m Ulllr-s:! num 
e:1ô~;:,o CmnU:l.l· d:: rf:v~no das 
est:'u!U:'3S p~rt::l.i::Ü":.~ h'Jje ex!:
tcntc3. as qm:.is a-::::.::n.m.) em 

r~~~~~2r2aJ~~: .. ep~~;~~~:J~~~~;:: 
e:n SUf'.. mE':oria, (o fi!:.1 cIo. ES' 
t:1c.o 1'1:):·0. 

3. A fundaç'::'o pura e &:"'1.11:I:e.; 
de Ut!l nô';o Pa;::'lc!.o nlo o.tet.de 
fi.!) cbjet;vo da .1'2: trut:.u:::.:;iiu, 
:Em. s:.i.:l, m~:c.::·:a. cs h:.r..'.:'l1; pú'" 
b;icc~ de lU3.:-or e~:'Or::"f? c!,tEO 
Ji;:;SG03 aos p<t:·~iaos~ 'c::, vínculos 
d~ na-::mez:!. rc::;i:n:l, e a11:111.o: dê· 
hs 'Por "C:!.r-lk::p8f\j) 11':1 lid:;r:mca 
n3.~:'cnál. Sçr-!ll:::-i", U1ui~;) di·· 
fie:! flb:':l~'a!lar rS qur.1ro'3 a que· 
p2;~-?ncem e "J::!~os- qur;.!s ~ã:r rCS· 
:r;:;:~:-~i-'~!5, A.êO:u:áo m-::.!<;" intii .. 
C2ra. val'ece Ger a Cf!r.!."5.0 d~ 
ll.Ca. mHã":' de fô;:C3-S po:í~ics.s 
em que se int:gr~m, n~::> c5 Par
tido.:-, m·as rs- h')-mr:1~ Dúb'~c")s 
inCependentemen:c d3 P,u,gdo a 
qu~ pertencem. com OJ} 86:1'1 de:;
vincnlBç5.o elos qm;dros dêste. 
D2S-""">!1- maneira, seria. p:ssível a 
c?vda p::litic:> resolver, de e.-côr4o 
com o. ~eu tyrê"J!"io interêsSe e po~ 
sisão. seu grau de participação 
na Aliança ou união, deSUgand-o-
sé do s~u partido de origem, ou 
permanecend& nêle, com uma· 
espécie de dup!13. n~iona.li.dade 
partidária, A fórrnulB<.é de tran-

8ição. e provàvelmente c·onduzi
rá, sob o império das cí1'cuns ... 
t?ncias. à criação do partidO 
nõvo. . 

4, Quanto ao Seu Objetivo. a 
União -ou Aliança deveria. ex! ... 
ml'r-se de qua1q1..ler atitude ante
doada de apoio OU oposição ao 
atual Govêrno, Se surgisse oomo 
fôrça <;te apOio, os politiCO~ que 
a ela se filiassem e que hOJe m ... 
tegram PartiC:os ind~pendentes 

· ou de OP-C'3ição, não escapacrlam 
à acusação de adesismo; o que 
lhes tolheria s. iniciativa, se 
sur7j5sa como fôrça de Op03..tç~o. 

· iria'" dificultar a. pal'ticipaçfr.(} de 
numel'Q'Z03 J)ClitiC03 h'."lj~ insen
tos na União D~m-ocrá.tica Na
ci.:nal, ou que mesm'o SOb outras 
legend.a.s. d~o ·apoio ao presi" 
dente C:3.stelo Branco. 

A qu:stéo do ap;;;io ou oposi.
cão aO d-ovêrno deverá, por con
:3e"l"uinte, resulht:r do comporta
rn~nto ult.erio'r da .União ou Ali
ança, a. qual se definirá. e carae
terizná pcr Objetivos .de outra. 
naturez.a, maiS programiticos e 
dou trillários, 

5. O pl'im2iro dêsses . objetivos 
r.-:.~~:a ·ã:evE-l' ser o.programa. de 

· r€;c:,mas dentro de uma conci
lia ~.ão· .:r;!.Etó:,:ca. ,e institucional 
co~ o· l'Z.3im~ democrático .1'.:
pres::ntathio, Qu:=r quz.nto· à 1'e
fo;ma agrária. qUe repercute de 
m~n2~1:'a llluis ci~'.::t2. na es~rutu'" 
l'a. soc:al. quer quanto- a rêfor
m:s· t.~cnica.s e ·administ.rativ.a-S 
como ~ bancária.·.a tributária e 
a do S-el'vico F:íblico. que! qua.n~ 
to a l'e~Onna5' <kl na\..urez<l- PQ!i
tica com:> a collstitu-donal e elei
to:'eJ a União d~ve as.::entc.r 
o·Jjeb,cs. cem '.Jastante latitu
de p3.!'a pE!'mit:I'· 11. incolusão ~m 
s.::us CJ.u::lif~S de homens e for" 
ç"ls ti3- pwiçõ:~. do-utri;21.rias di
ferentes, mas com bastante P:(,j
c~§.o p-~:;:a ca.l'Mte1:iz{;.~1a. C0!l10 

um 821'ur:amento' l'i;fc-rmista e 
prci"r..;~sls-~la. obje'tiv.:mcLo a mo
d~:,niz.açio ·do Pais :e _ a imlJ1an- . 
ta'_:.o através do voto. de uma 
dzm-o'cn:.cia sO:::3.1." . 

G. o SE3und . .J opje~l.,o :pene 
re~crir~se- ao próprio regime, 
Tudo in3.ica q"t;e a· o·Jl~ão entre 
pal'l.~mmtarismo e presrdencl.a-
1is~no p21'<ieu, llê-~ dlas de hOj-e, 

· o radicaW:mo qUe lhe era. atri .. 
b1..!id") p2:03 alltizcs cCllstilt.:cio
nlli:,t:.s, e que as' dlUS fermas 
{lê n;)",'ê:no se comb:.nam çm U
p ..... $ ... co;np!cxcs p2l'Iliít:ndo' o 
:l.p.ove:t;uIJ,ento· das .tn,a1idade.s 
po.ci~i"'ia.s de \ll}la e de o"'Jtta. A 
cn~(':io d;! um Govt:rno de Ga
binc'.3 sUj3irO -á qucda~p~l:l voto 
de ri:c.3.coni:i..a1'-ça e com a,r2sen
tlç':O· ao Congre:so de tcdos os 
memhr·Qs do Gabin2te não con
su:t:l 2;S ne:::es.5.ó:s.des de estabi
lidade admi:nis~l':1:Uva. do Es~ado 
mo::.zrno. Por outro h:.do; a ma
nutél1rJ.o da l'e:;;:me' presi-den
c;'::::'~:J., cem os podêr~s quase 
uu:czr<':.:Ec~s do Pr~si-à.ente da:Re .. 
pú':\!;ca. pme-cê conduzir' a uma 
luta de poder qU3 int:ml1it~nte
me:::!.tê rOn1"'1e ás fronte-iras da 
leR"al!d2.de e~ eil:!Jõ~ o Pais ao ris
co do gOlpe d~ ~s~a'::o. 

. Uma assucíaçio ip..sp:rada. na 
eX!J~l·i.}nc!a al€roã e na ob.ser
vac:âo da reaUd.'ade btasi1eh'a.,' 
pOd-eria Nwsth' no' regime. em 
qua tanto o preSidente da. Re
pú'!;)!ic_a como o Chefe do Go
\'ârncr fôssem -esco:IDdos pelo 
Ocngresso mediante ele:ção, ca
bendo ao Presidente da Rep.ú" 
blica propor ao Congresso o no
me que êste sufragará. ou não 
para a chefia. do Govêrno .. O 
Chefe -do Govêrno. ~ wna vez 
eleit-o "e investido, forma o. Mi
ni~tério com Mini.<5tros de sua 
confia-n.9.a, responsáveis perante 
êle. A substituição do Chefe, do 
Go'lê:no de-pende de eleicãtl nre-

via do seu subs.tituto, por llItit' 
'" posta do· Presidente da R.epu ... 

blica ou. em determInados ca.
sos por imciativa do prólll'io' con
gresso, 

7. Um terceiro Objetivo pode
rá ,ser a, refOl'mA do sistema 
eleitoral vigente' no Pais. Essa 
reforma, já considerada lIDje 
n8c8ssária, borna .. se indi.s:p-ensá
vel se o regime passa a l'€pousar 

_ pt'edontinantemente no Congtes-
8.0, na forma exposta 110 item. 
a.nterior. Seria conveniente ruso
eial' o sistema pro-pol'cion!ll à ré .. 
presentação por distritos de mo' .. 
do que a Câmara. se _compusesse 
de àeput·ados eleitos por distri
tc-s, !:egundo o princípLQ ll1a.jo
)'itário. .~ de deputados eleitos 
por circunscrição de âmbito 
maJs largo, ou seJa., pelos E.st,_
d·!)s, segundo O' ptinc!D!o propor
CIOnaL 

8, A ês5e objetives ainda po
de ser acrescentada. pela atue. ... 
lidade e pelo interêsse quI': d~
perta o tema a reãrgauização 
da· l?rqprb instituição legisláti
V2" ae modo a dinamizar o tra.
bILha p:U'la-mental' S€m {!utl'e
tanto favorecer á elabcraeão de 
le:s d2 niou.:::.dilho, Estud':J-s iá 
s~ acham feitos na Câmara" e 
no Senado que poderão· ser s!)ro
vei!ados para fixacão d03 llTIea .. 
m~ntcs . de uma· - I'eíol"ma Que 
consulta amp:a:llente a op:nJão 
dàS meios po;f~icos atuats." 

ASS:1' . .1.; Sr, Pl'2·sid€n~ê. dgi."t.é~~Il'OS 
o, Pl'C-fes..sor Se.n Thiago Dãnt~s no 
final da SUa \ Id.o. flS.!ca um < dcclUiIen ... 
to que se"á, repito, Ó marCoo inicial 
d~ su~r$tõ:,s e de sol,;.ç5.o para os 
nb-:::':os torm:=ntosos problemp:s de re
ginre e· de inst.ituição, (Muito bem!) 

Cor,!? lt!:.:::8~:':! I:lf.!S os S:,lsnCRES 
'-C::::~;P-.VORES .. 

JoZê Guícn:.-::'~·d 
,Pedro C~InGjro, 
LObão ·'da S:lveira. 
Stb~d:f'O ·lil'cher· 
Jc,""quÍln parente 
Sigcf::edo Pacheco 
Cortez Pel'e:ra . 
JosW;Jhat MC!l'inho 
Jefferson de Agui.ar 
Aurélio Viann.:! 
JOSé Elias - (11) 

O S!L 22.:.!:S':!!ENTE: 

(JCt~!jlún Parente) Pa.:~a~5e à 
Q~dém' cp Pia, _. 

Estz.o presentes 23 Srs. s€nad01'B.S. 
As n"i!l:térias dÓ5 itens 1 e 2 da."Ü!

dem do Dia 'estão ~ em fase de v·jta_ 
c;ão, Poi' falta çle qu.orum f:cam adig .. 
das. para a próxima sezsão, 

Passa-se à matéria em fase da 
d!!çu,ú;áo. 

Sena.dores deoo
€ncetro. a 

o -PrQ1eto vai à ."promulgaçá.o ... 
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~ a seguinte a. redação 
aprovada: 

Redação final élO' Projeto de 
CTt;,fo 1 emwmM UI' 23;::aa:JJI.M lnt 34-t-63'w1UinCãa ge orifem) 

Re!.a or: r. a re o urge. 

F~ço saber que o Congresso Nacio
nal apr-ovou, nos rermos do art., 77. 
'{i 19, da Const:tuiçã_o Federal, e eu, 
Ptt!S:dmte do, Senad.o Federal, pro
mul~o o segumte 
D~C?:lcrQ LEGJSLA'1'TYD N9 .•.. 

pE 1964 

o Cou:!resso'. Nac!onal decreta: 

, 
"Batista", de propriedade dos segun_ 
dOS contratantes, .situadas à margem 
esquerda do Rio Igarf..(:su, Municíp:o 
de Parna1ba, Pia Ui. 

Art. 2í> ltste Decreto· Legislativo 
entmrá em vigor na data de sua pu
blicação, revogad'JS as disposicões em 
contrãr:o. 

O SR. P:tES!DENTE: 

(Joaquim .Parente) 

Em discussão 
(pa1;Sa) , 

Nenhum dos 
dcsejandv user 
a dh,cus~üo, 

a redação f\nul. 

Senhores Senadores 
da palavra, encerro 

Art. 19 Ê mmtido o ato do Tri
bt!...l1al qe Contas da união, denegató
r:~ de re~;stro ao contrato ceIebrsdo 
em 27 d~ junho de 1950, de cQnst!tui. 
ç:io de aforamento de terreno de ma
l'lnr.:l situado à Rua 'Dom:ngos ~.!cn
(lim, ('nL1.s-a Rua 103, esquina da Rus 
Eu·}~u!.o E'cledade, antiga Rua 1(12, 
lote 1 da QlJ!';dra 147, do Jard:m Ca-

ne::" na 1lha do Gonrnador, na CLI~~i~~~~~~~~~~m~~~ C~':i.~ d'J F..:o de Janeifo, Estado eis: 
C:!.,:,rI!l)~l':l, t::>ncl'J como outorrr;t,nte 
UI'!~I" ~ Fcd:rcl e CC'IDO outo~"'ada 
i'Ci"Zl:a. t.m61;'), S:l1'):cnza, -

Art. 2? 1-:ste Decr:::to Lo'!;'!"t!Vn I ~~~~';:'"Y ,-"', 
tn:.-:,,-\ em v'':-;Cl' na d::;ta de "ua pu
l"~~"~-o, !'C";'c~'nd:.!3 rs d:SP~.s:"õ~s em 
"'I")n~:·;:-:~. -

Ti'm di!::c~'::o a rcd3t,'D:o fina1. (Pau
s,]) • 

1>"'::0 b:lr:-ndo ('Il1"m peça a pa!llvri, 
dcc l"'ro-a en~errâda. 

<' p"oj:to irá lo, p:~mu·qa.~Ro-. 
)'o: ? _':~"11!n'c a rf'Cla-:~o flnal 

lT:"c··".êr. : 

P-:~?;:"';;Q tU"!" do próiefcLc!.tt n'! 
('7é'o T,el'l"~lr,lit:o n9 2?~ l'e_ 1!.:S-1 
("p lút-A-"1, 1;'! tJ'ffij'" ij~q.f>m), 

F '!::t':'!': S~. t"!:-!!rcClg: qur~l. 

F;:o-o <."~1)::>r (lue o CQtl'Jr~ss[) Nac!.o~ 
n .... ' r~-)vql. n01 tê-:1i1C1 da art. 77, 
§ 19, d ... C:li"'~'~:tu:\~o ~::der::\l e eu, 
.. ,.: .... ".",., .. , ... , P:-,esld~nte de 

D 
o re3'uinte 
N9 

o C-""':,?-:-:''5~O Nr,:,'crul d::creta: 

I rt, 1'"' l'!: mt'ntldQ o ato do 
'bl'n~! (1) C~nt2,:> da uniéo, d,~~:~:~<~1 r;o (le rC .. ~:~lro ao ccntraro. ( 
!"'l1 27 de ju'h'J de 1954, entre o Mj~ 
n!!'-t-érb dt', A3ricultura e Pedro Ma
ehado de )\lorais e sua mulher, Maria. 
de Lourdes P:nheiro Machado, para 
finenriame-nto de obras de irrigação 
da..'1 t.errM do imóvel denom:n'.1do 

I 

o: proje~o irá à promulgação. 

E' a se;::;uinte a redação f.nal 

Não havendo quem ~ça a pala
vra, encerro a di~cus.são. 

Nã-o havendo emendas, nem requc
r1rilenw para que a r~d~o_ .final 
se1a. submetida :1. votos, iLA-ffif>sma 
daãa C2!llQ _d~fin,it~\'vm€nte __ npr-uv.a.. 
da - inde1')endente.m.gp.t.ê--dJL_r.o.,::~.,. 
n~os do art. 31§'--f\J....9L~i-
!.llento IIJ..~r:!!o.. . 

O projeto irá à p.romu:gaçã"J. 

E' a seguinte a redação final 
aprovada: 

1°. de. Constituição Federal, e r~ 

P;~Sid~nt~ . 'ciõ' 'sênado" . F~ci~r~l, . 'p;õ .. 
mulgo o .seguinte . 

DEORETO LEGISLATIVO 
NO , DE llfa---

EE..s..: 
O.Cor..~~(..:o l':r.?·c~:J d;c~:'>':J: 

,1 

Art. 19 É manU::!o o a fO do 7;'
ilu!>JI de ('.)ZJ,t:1S da Un to c.f':;~"-': ó< 
:lê rz;'.<ro so c',n'r::o C:':fJ '), 
14 d~ <"e~!;:ntro de 193[1 entre }·,;'ti. ,~ 
E. E"l:::~f~r f' J, A~sl':nl V!:'i 
cem') p;co;':e(ár:o~ lcc~éJ:'e!' e 3 

Sun~' 't:?né·"'c("·,~ ,'o P\"'r.1 c'''' V·"'~r, ... 
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\eha Sudoe3te do pais. para -locação 'ORDEbl DO DIA mara. dos Depul:.ados (n9 36.A.63 na 
d.a sala n9 72 (,setenta e dOis). do 7~ Casa de àrigem), - que ma...Tltém de .. 

de'ÚM4) do Projeto do oecl'eto ,LegiS-:' 
]aUvo n9 85, d~ 19q4, originário da 
CâmarA dos Qeputados (nl} 82.A·63 
na: Ce.sa de origem). que m<mtém ato 
denegutório do Tribunal de Contas da 
União a. registro do contra.to celebra .. 
do entre a firma· IBM do Brasil -
Indústria Mâquinas e Serviços LtÇla,. 
- - e o Ministério da.' V-iação e Obras' 

~! Públicas. 

(sétimo) and1.r, 9-0 Edifício Paineira. Sessão de 14 de. i)~ternbro d~ 1934 CIsão ao Tribunal de Contas .-da 
si tua cio à Rua Siqueira Campos nüme- União, denegatória, de registro do 
ro 1.193. em Pôrto Alegre, Estado do (Segunda-feh'u) contrato firmado entre o GovêrIlo do 
RIo Granõe do Sul. '- . Estado de São Paulo e o M!nistério 

Art. -2" .e:st.e Decreto Lcglslativ4J 1 da ,Agricultura. pa:ra de.senvolvimen-

I 
to da cultura 0.0_ t,'.go, 

e~t~::.:~,à e~. ~ig';)r, na dat,a de. sya pU' -'Votação, em tumo único, do Reque- ' 
b~.c",ç!l~' r_~.gadM as dJ.S:;JOSlcoes em rimento no;> 363, de 1964-em que o Se- 7 

D1.s-CUssão. em turno ÚU'co, da re- \ _. li!stá encerrtlda a sessão. 
dação final (oferecid~ pela. comissã.() (Le1-'Jlnta-Se à sessão 48 ·16 ho· 
de Rctiação em seu. Parecer nq 964" .... rG..).). 

eontrano. nhar Senador Daniel Krie;'Ter UAder 
Õ SR· ... l"RZSID~NTE. ds. Un;ão DemcC1'át~ca Nac~Gnâl) 00" 

• .' I licita urgênc:a, lios têrmcs do arti-
(Joaqu.1n paren~e) . 'go 326, n<! 5-0 do 'R-eg:men~o Interno, 

para o projeto de Lei da. Câmara nu 
156-64, que cria o imp-53to úni 
o produto da sua arrecadação 
. o "Fundo Nacional de M!ne 

..", •• ;;0·' ?-ã. outras !F·ovld~nc;<:I.s, 

2 I 
Atos do Di~et0r Geral 

PORTARIA N9 73. DE· 11 DE 
sE'! EMBRO DÊ lD64 

. PORTARIA NO 79. DE 11 nJõ 
SETlÚN.tBRO Dá, 1964 

em pr~'meir(} turno, UO 
Eme~da à Constltu!ç-ã,o 119 
orig:ná.rio da Câmara dos 

Cn9 2:A.63 nà Casa de 

o Diretor-Geral. ·no uso ,das atri
buições. que lhe confere o art. 

o Diretor-Geral. no uso das. a,hi
buJções Que lhe confere o: àrt: 213,. 
itém 'IV, e de G.côroti com o ãrt. 208, 
da' Resolução n'Q 6. de 1960,' 

item. IV, d-n. ResOli .. çã:o nQ 6, d'e 
• que dá. nova redação ao pa
I Q do art. 28 da, Const!tu!ção 
(autonomia dos MUnicípios). 

Parecer favorável: sob ·fill '101, 
1963, da. C01111.:SSãO ~pec'.lll. 

3 
" Discu.s.s.ão, em.' turno único, da re-

da~ão final (-oferecIda pela Com!ssão 
de H.e-dação em .seu Parecer n\'! 941, de 
1964) das emendas do Senado ao Pro-' 
jeto- ue Lei da. Cà.mara nQ 19, de 1963 

~:!5~&if1~1 (rlQ 3.847-B-62 nr. Casa de 'origem) 
:.: que altera o pa.rágrafo único do arti-· 

go 2<;1 da I,ei n Q 3.149, de .21 de maio 
=~,=na Câma.l'-a ó de HI57, que dlspõe sôbre IlSSCC1.ldos 

'Senado ,é desig. obrigatórIos do 'ServIço de ASsistên
nado o nobre ~~~~~~~~de~ \ c:Q e Serviço Social dOS. Econom;á~io5. 
Barros, Rela-tor ~ I.,; 

mlseao de Transportes. 4 
e Obra-s PUblicas, Discussão. em turno único, da re-

dação final (oferecida pela comissão 
de Rtdação em' seu pa,recer n q 966, de 
1964) 'do Projeto de Decreto Leg;sla:-

·r 

t a seguinte â redação ... final 

~,~~~~~I~~~~~~~~.tlVO n9 59, de 1964, originário da .Câ-mara doo Deputados (nQ 128-A·S4', na 
Casa de- origem), 'que mantém .decí .. 
são do Tribunal de contas da União 
que negou regiStro ao têrmo de ajus· 
te, celebrado em 29 de dezembro ...ie 
1949. entre o OCT e a .firma· Constru

.a.pro~ada: 

tora J-, PatríciO Vmitada, para cons· 
trução de uma Unha de dutos, na. 
Avenida Brasil, na Cideóe do Rio de 
Janeiro. . 

5 
Discussão, em turno único, da reda

ção final (ofereciçia pela Comissão 
de Redação em seu Parecer nQ 967, de 
1964) do Projeto de Decreto Legisla-

EMENDA tivo nQ 46. de 1964, originário da Câ-
(Destaque de Plenário) màra. dos Deputados (nQ 103.A.64 na. 

Casa de origem), que mantém deci-
Ao art. 19: são do Tribunal de Contas da. União 

que negoü registro 'fl. contrato cele--. 
Suprima~se a expressãO-: brado entre o Departamento Nacio
. "CO~ emprêgo de ár'J~ri'lS' ~nrra.- nal"de Obras Contra • ag Sêcas e a 

gruras" . Prefeitura Municipal de pie.ncõ,< }!!s
tado da Paraíba, para construção, sob 

O SR. PRESIDENTE:.. reglme d-e coc-pera-ção, do açude uQa.r_ 
<Joaquim, parente)' ....:. Está esgeta- rotes". ' 

da. á matéria.' da. Ordem do Dia.~ 6 
Discussão, em turno único, da. re

Não há orador-es inscritos. dação, final (oferecIda pela. Comissão 
Nade. mais havendo t tratar, vou de Redação em seu Parecer nQ 965, de 

encerrar a Sessão, designando· para 1964) do ProJeto de Decreto Legisla-
11 da,próxlme. segunda-feira a se,a:uint_e , ti\lJ n9 80, de 196.~, originário da. Câ-

. três 

I Illfl1& do dever. 

Secretaria.. do -Senà.do Federal,' em 
, ll- .de. se.te. mbro de 1964. -. E. vandro. I 

Mendes, vianna .. Diret~r-Geral~" :. I 

AVISO Inscrições de número i a. 1.100 
<Elefante Branco) 

Inscrição de número 1. 101 • 1. 000 
Concurso para 

AUxiliar Legisla.tivo 
(Caseb-Plano PilOto) .• 

Inscrições de número 1. 801 a 2.448 
(Congresso Nacional) . 

Os .candidatos deverã.o comparecer 
30 <Trinta) ,minutos 'antes da bora. 
fixada nos locais acltna indicados. 

As provas de. pgrtuguês marcadas 
par", os dias 12· e 13 do), corrente, fi
cam adiQ-das para o dia 20 (domin
go) próximo àS 14 horas, .D06 seguin-
tes lo.cai,s: ' '-

Dia.s 10 - 11 - ·12 - IS e. 16 de 
setembro de 19Q4. . 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA· DOS CONGRESSISTAS 
·BOLETIM FINANCEffiO - ÉM 8.9~1964 . 

1. I:?aldo nos BElncos e. empregados em letl'as de Impor .. 
t3:ção c'() Banco do -Brasil e juros .................. _ .• 

.2. Deposit'ldo no Banco do Fovo S. A., para compra de 
letras .......................................... _ •••••••.•. 

3. Divida. res,tante da CâIn.ara. até 311-12-63 • 0_" H,'..!"'~" 
4. nobtto da. ClIma, .. em 1964, até 5·9-64: . 

4~1 - Contribu~çdo de 10% relatiVa aos 1)eputados .••• 
4.2 - Contribuição de 10% relativa. aos funcionários: 

5, Divida do Senado até 31 .. 12-63 "~"'. o •• • ..... •• .. • .. •• 

5.1 ....... Contribulção de 10% (Senadores) .-......... : ... : 
5.2 - Jetona de faltas .............. : ...... ,: .... ; .....• 

, 6. DIvida do Tesouro a reCOlher, a.tr~ados de junho e julhO. 
oontribuiçôCB- e ieton., de faltas ., .. , ................. .. 

7. Lucrro dãs Letras de- ImpQrtw;lto .•.• ..!.!.~ •••• _ ... _!. ..... _ .. ... 

Doação - 1 cofre •••.••••••••••• ,., ••.•• ~ .••• l- •• ).!.~ •••• 

e.· 

. Pensães pagas •• !. •••••• 'O ....... _ •••• , •••• ~ •• _._ •••••• .:...) ••••••••••• _ ••• .-

.. 

Cr$ 

·ll8 .301. 004,a 

30.OW.GlJO,O 
181.843.000,0. 

75.316.000,0 
1.861.800,0 I 

34.610.000,0 ... 
7.920.000,0 I 
7.600.OOIl,O 

135·.413.4&0,0 
28.883.248,0 . 

921.748.592,2 
150.000,0 ; 

9'1.898.592,2 
1~·976.229,0 

939.874.821,2 
.17.976.229,0 

~ 921. 898. f.9?,2 
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COMISSõES PERMANENTES. 

l;II.f;SA 

l)re~idente - Monra A.uilnule 'PSDl 
~ • .:.~-i:'I'I'~I( .... elJ'"t .- Nl:B-4t:ll'~, ~ uama IPTB) 

1." BeCl'etário - lJínarte Mans ,UUN, 
4 :;-=ct'ttarlt - ,";uuertt· l\dertnn... PoSD, 

3. J secretérJo _ Adalberto sena ,prl:S' 
. 4,' deoretárto _ Cattet.e Pinhelro. -tPT-N) 

1,' Suplente _ Joaquim Parente ,UllL"IH 
~, SUplente - . "n'1'l f'SDI 

3.' Suplente _ Vasconcellos Tôrres d?TBl . 
4,~ Suplente _ Hel'ibaldo VieIra ISem legenda BPIl 

~EPRgSENTAÇÂO PARTlDARIA 

PARTIDO SQClAl.. OEMOCRA'l'ICO- (pSlJI - 22 representantes 

1. Júse .GUlOmarO - Acre 12. AIllÔD1" Balblno - f;SanlS 
2 Lobao da SIlveira - Pará 13. JefterSOD ete IJ.,guial E., Santo 
3 Eugénto Barros _ M.aranllãO 14. Cillbel'tt Marmhu ~ ~uanabara 
4 Sebastláo ArcbeI _ Mar-anhão lf> Moura Andrade - Saq l?aUlS! 
5. ViC'tortno Freire _ Maranhão ís. AtltiO fi'ont<\na - Sant.a Catarina 
6. Slgerredo Pacheco _ Piam 17 Gllldu .\1ondUl - R G SW 
7. Menezes Pirnentel _ Cearâ 18. Benedito Valladares - M.Oerais 
8 Wilson Gonçalves _ Cearâ 19. FilInto MUJJe, - Matr Grosso 

9 Walt"rf"t.".ll' Surgel - R G. Norte 20. JO$F FeUc.lano ~ GoiM-
10. Ruy Carneir-o _ Paralba 21. .JusCP_liOCl Kubitschek _-:". GoiAs 
11. LeJt-e N"et.o- _ Serglp~ . 22 Pedro Ludovlco ""!':- Ooiú 

PAR 1'11)0 l'RAB-ALlilSTA BRASILEIRO IPTIH - )'1 representante$ 

1. Adalberto Sena _ Acre 10 Pessoa de QueIroz Pernambuco 
2 OscaI PasSOs _. Acre 11. JOSf> ErmJrio - PernambucO 
3 Vivaldo Lima - AmazonaS 12 Silvestre' Pét1cles . Alagoas 
4. EdnJundo LevJ _ Amazonas 13 VasconceloS' l'ôrres - RiO de Ja· 

. 5. ArtbUt Virgtlio _ Amazonas nelro 
6. Ant-Onto Jucá - Cearê 14 Nelson Macula0 - P'aranâ 
'1. 0111: Huit Rosado _ R a Norte 1& MeJlc Braga -_ Paraná 
8 Argemlro de Figueiredo ~ Paralba.! 16. Nogueira da Gama - M. Gerais 

9 8arrn.~ Catvalhú _ Pernnmbuco 17 Br·?:pl·ra Ne-t.n - Mato Gro;ssO 

ONIAO DEMOCaATICA NACIONAL cUDNI .- 15 representantes 

1. Zachanas d.e Assumpç!to - Pará 
2. Joaquim Parente _ Piaui 
3 Jose Cilndido - PiaUl 

9 Paclre.. Caltl7.a.ns - São Paulo 
10. ArtOipho Franco - Parantl 
11" [1'1 nell ·rnhdU.ser S Cs l·arlna 

4 Omal'te Mnrt2 - R Q do. NOl'te 
5 Joúo A..g1'tpl110 _ parafba 

12 Antôntc CarlCl& - S Catarina 
13 Daniel K.rlcger _ Rio Grande do 

Sul fi RIlI Palmeira - AlagoM 
7 Eurico Rezende _ E _ Santo· 
8, Afonso Artngg -::- (luanabal'a. 

14 Milton CampflS - Mina.s Gerais. 
15 r...ope~ da Co§t.a - Mato Grosso 

PAR'ITVO LIBERTADOR rPLJ - 2 reprc$entantes 

1. Alovslo· de Carvalho _ Bahia 2. Mem de Sâ. - R O do Sul 

PA.R'l'lDO rRABALHISTA NACIONAL f P'1'N I - 3 representantes 

1. Cattete Pinltelro - ParA 2. L1no de Mntos - ~ Paulo 

PAR'l'1DO SOC1Al I?ROGRESSIS'I A IPSP, - 2 representantes 

1 Raul Ginberti - E' Sa.uto \ 2. Miguel Couto -. R. de J:õ!,ne\to 

PAR'l'lOO SOCIALIS'l'A BRASILEiRO CPSBl - 1 representante 
1. Aurél10 Viana - Guanabara 

MOVIMEN'IO rRABALlilSTA RENOVADÓR IMTRl -: 1 representan.te 

1. Aarão f.?teinbruch - RIo de Janelro 

PARTIDO REPUBLICANO IMi -·1 r.epresentante 

1. Jüllo Leite.,. SCl1llpe 

PARTIDO DEMOORATA CR16TAO 'PDO, 

1: ArnOD de MelO - Alagos.· 

1 represent.ante 

SEM LEG ENUA 

.1. Josaphat Marinho - Bahia '2.~ a~r1balda Vieira - Sergipe 
RESUMO 

rartião Soclal Democràtlco CPI:UJ) .• : 10 ••••••••••••• 00 

k'a--'"Llf/(,. PrabHlíl1S~a 6rs.sHelro lP'rB) ••••••••••••••• 
·Uniao uemocrática Nacional IUDNl ...••••••••• "" •••• 
PartJdD ubert.adol IPLt"....... . ............. I .... _. 

Part1d,,~ frabalhista Nacional IPTN1 .................. . 
Pm1,ido SocIal ProgreSSista taSPl, ..... ' ••••• " ...... ' .... . 
Pa.rtido Socialista BraSIleiro (PSB) •••••••••.• _ -o. u .... 

Part~do RepUblicano IP~J •. ~. , .................. $.,. •• !-....... . 
Pa.rtJdo Democrata CtJstao IPI3Cl. " •.••••••• >,-••••• 

Movimento TrabalWâta Renoyador (MTR) ............ . 

Sem ~g(!nda ......... ' o '.' •• o •••••••• .'_". o •• .o,' ~' .. !. .. '~':.". 

22 
17 1. 
2 
2 
2 

·1 
1 
1 
1 

BLOCOS PARTIDÁRIOS 

Bloco l'arlameo1.ar lUdc:-pe.udente 

PSP ...................................... .. 2 Senadores 
PTN .................................... .. 2 senadores 
p"", ..................... , ................ .. 1 Senadol 
Pk . •••• i ......................... •• f •••••••••• 

. M'fR .............. -o ._0 ••••••• 0 ••••••• 0 •••• 

1 Senactor 
1 Senador 

POC •••• , .• , ................................ . 
Set:n legenda ••••••••••••• -'.. '" •. tI ••••••• o 

1 Senador 

Lfder dtl Oovel'uo 

DanIel Krtegel I UUM. 

2 Sentlaores 

10 Senadores 

LIDERANÇAS 
vtce-Llder 

Mem de Sé. 

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE 

. fder: Une de Matos tP'.1.'N)_ 

Vice~L1àeres . 

JUlIO LeIte - tPR 
JusQ.phat M '.flnpO ·sef iegendà) 
Aarão Stelnbruch I M1'ID 
Miguel Cou-to I PSP. 

Auréll0 Vianna tPt:iB' Arnon de MellQ I PUC) 

li - PARTIDOS 

PARl11X1 SOC1At OEMDeltAi'IOO PAR"l'UJO LIBERTADOR IPU 

Ltder Mero de l:Jà (PSlJ) 

Llder: (i'iHnto Müller 

Vica...· Uderes: 
Wi!soo UonçalVe. 

Sigetredo Pacheco 
Walfredo Gurge.! 

Vice·l~fder Aloysio dc Carvalho 

PAR nua ::;OC1AL PRUGREBSH:3'IA 

Llder. Mlg"uCJ Oonto . 
Vice·l.ider R·nu! G;uhertl , 

fA.f{11UV U":1I.HALHH::i·rA 
NàctONAl !p'l N. 

• PARTIDO l'RABALHlSTA 
BRASILEIRO 'PTB) 

Líd.er. Lmc <te Matus 
Vice~Llder çat1E'!e Pm!lell'o 

Ltcler: Artbw V!l'gUiO 

Vice- Lideres' 

. Bezerra Neto 
OseM Passos 
Ant.Onio Jucâ 

UJ - t>AKnuU~ UI!. UM ~O 
tU:PRI',S\';I\'1 i\NTb 

MOV lM.l!N n.: I HAl:Sl\LHiS'[ A 
RF,NüVAllUR I MTRI 

RepreSOflHwte AflJ:.aO' St.ellltll"Ucl"! 

UNlAL DEMOORATIOA N~::lONAL 
CnnNl 

í hH nvu UF.MUCHA I A CN.1S'1 AO 
í[JtJCl 

Lfdu: Oânlel &'neger 
Vice-·Wderes:· 

EurICU H.ezendl 
Adolpho l<"'tanco 
Padre Calazans 
Lope~ da Cosia 

!,-cpref>el1t~me Ar!lotl dI! Mello 

t'AH1"JlJlJ ~,,"1!l.PUH-LH;!'\Nü 'PR) 
Repref>entan:e Júlio' Leite 

I.-'tJ.Xl LUU tiU0IALI:::';'J A 
BR";RII.EIRO ,PH~1 

Rej)l"pSCnlunte AllIetlu Vm 'lna 

AGI'<ICUL TURA 

Ptesldente - Senadol JoSl. \!:rtulrlO IPTBI 
Vice-Presidente - SenattOl Eugênlc Barro.!' I PSO) 

Titulares 

Eugênio Barros 
José Feliciano 

Titulares 

José Etmlno 
Dix·Hult RossOa 

ritUlares 

Lopc~ da Costa 
Antônio Carlos 

Titulares 

Jú!Jo Leite 

SecretaJ:lO 
;tc'.lniôcs; 

COMPlJS1QAO 

PSlJ 

P'1a 

.UDN 

Suplen1es 

1. ,·\rtí!io fi'Ql}[<lDI-l 

2 clenedJto VllUaoares 

S11plen.tes 

\ Melro araga 
2 Arr,rm1T( de Flgue~redo 

~\lD)f'ntes 

. 1 DanIel Kne~el 
2 João Agrpü;o 

U P .' 

J,o~e ~C~ LxmlnS 

$UPle_ntes 

RnW GlUberti I.P~P) 

Quintas Í{~lra:; 9.~ lO noras 
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CONSTITUIÇÃO E JUS11ÇA 

~Pr,eslc!~nte, - •. At0!1S0 Armas I ULJN 1 
Vlce-PreS;(jente - Wilson Oon-;alvcs O?Sl1) 

''':. -: ~_.:' 

Tit.ulares 
Jefferson de Aguiar 
AJll,Onio EialtmlO 
Wilson GonçalVe$ 
Ruy Ca.rneiro 

Tit.ulares 
Edmundo LeVi 
Bezerrs Neto 
Arlhlll Virgílio 

Titulares 

Aloysio de Carvall10 (PL) 
Afonso Arinos 
M.1lton Campos \-~ 

COMPCJSIÇAO " 

~t3U 
f3uplente3 

1. Menezc.s Punentel 
:'. Leit.e Net-!, 
3. Jose FelirlanO 

, , 
PTB 

" 

ODN 

4. Fllinto Mül!et ' 

Suplentes 
1 ArgémíN de. Figueuedo 
3. üsem P<-l~~OS 
2. Melo Urnga 

Sunlentes 

1. Daniel Krlv·..:t~1 
2 João AgnptllL-
3. Eurltco Rezende 

B P L 
Tjtulares Suplentes 

Josaph~ MarInha 'sem legenda' Aarão StclOúrucn l~) 
Se('fetária -' Mária . Helena Bueno Brandão.; 
ReunWes - quartas-feiras as 16 horas 

DISTRITO FEDERAL 

PRES.:.lJENTE; ~enador Aurélio Viana 

VICE-PRESIDENTE: !-:ienador Pedra 'LudovicO 

Tit.ularl<',s 

Pedro LUllovico 
FUint.o '/1 ÜllCl 

'Oscar PaJsas 
Edrnundc Levy' 

Eurico Rezende 
ArHônic Cnrlw; 

Aw'ctio Vianna 

p, S. D. 

p, 'T. B, 

Suplente,. 

José' fi'eJiciano 
Walfredo Gurgel 

Melo 8raga 
Antônio Jucá 

U. D. N, . 

8, p, I .. 

Zachar:1<lg de As.sumpção 
Lopes da Costa 

SECRE'T ARIO: AraclI 

RET1NIOES: Sa·teiras 

·LIno' de Mattos 

O'R~ly de Souza. 

- às 16,00 noras 

ECONOMIA 
Pres1c1ente - Leite Neto ,PSU}' 
Vice-Presidente - JoSe- Ermír'!'Ô lPTB) 

Tit.ulares 

Leite Neto 
At-tilic PUni aOi 
.JOSé, Felic1ano 

l'itulares 

Jose Ermlrio 
Melo Bralls. 

Suplentes 

Adolpho Franco 
Lopes da Co~sta 
lrineu BQrnhausen 

COMPOSIÇAO 

PSD 

Sup1ente-a 
1. Jefterron de Agu1U 
2., Sigefredo Pacheco 
3. Sebasti50 Archer 

fTB 
Suplentes 

1. Bezerra Ni!t-Q 
2. Oscar PassoaB 

ODN 
ritulares 

1. José Cândido 
2. Zacharia..s -de A.ssumpção 
3. Mem de Sá tPL, 

B,P,l. 
Suplentes 

AurélIo Vianna tPSB) 
I1tulares 

Mlgue~ CnulO I PBPl 
8ecrelarii1 - J\racy O Reilly. 
Reu.niões - Quintas·feira.s às 15.Z.~. 

EDUCAÇAO E CULTURA 
Presidente' _ Menezes Ptmentei (PSDI 
Vice-Presidente - Padre Cal2,zans (PTRl 

Titulares 

Menezes Pimentel 
WalfredO- Gurgel 

COMPosrçAO 

PSD 
Suplentes 

1. Benedito Vnlladares 
2. Sigefredo Pacheco _ 

,-) Licenciado. SubsUtuido pelo Sr'. EurtJ:o Bc-7..ende. 

,li 
I 

Titulares 

Pessoa de Queiroz 
Antônio Jucá 

rnulares 
Padre CaJazan1S 
Mero de Sá 'PU 

Pl'B 

1. 
2. 

UDN 

1. 
2, 

B,P,l. 

Suplentes 
Edmundo Levl 
Vivaldo Lima 

Suplentes 
Afonso Arinos 
Milton Campos 

.. ~1tnlareS ...,Ilplente~ 
Josaphat Marinho Isem_legenda) Llno de Matt03 (P'.fN) 

Secretária - Vera t\lvarenga Marra.. 
p"'l1"ió~!'! _ auarta-fetras às 16 boras. 

FINANÇAS 
,n-esmcnte _ ArgemirQ de Figueiredo (PTB) 
Vice-Presidente - Danle) Krieger (UDN) 

TítOlares 
Vlctorlno 1"/'C'.J'2 
LõoAo da o,iJVelJ'a 
SJgefJ'edo PacHeco 
Wilson OonçaJv~ 
Leite Neto 

Titulares 
Argemlro de Figueiredo 
Bezerra Neto' 
Pessoa de Queiroz 
Antônio Jucá 

I'itulal'es: 
Daniel KJiegel , 
mneu Bornhausen 
Eurico Rezende 

Titular 
Mem de Sá 

ritulare~ 
Uno de Mato!! IPI'N) 

COMPOSIÇAO 

I'SD 
Suplentes 

L Attilio Fontana. 
2. Jose Gulomard 
3. Eugênjo de t:larros 
4. Menezes Pimentel 
5. Pedro Ludovico 

PTB 
::)UPltlntes 

:&. Jose ErnuTlO 
2. Edmundo LeVl. 
3. Melo Braga 
4. Oscar Passos 

UDN 
Suplentes 

. 1. Milton Campos 
2. João Agripino 
3. Adolpho Franco 

PL 
Suplente. 

Aloysio de Carvalho 
B.I',I. 

1. Júl10 Le1te IPRt 
Suplentes 

, 

Aurélio Vianna fPSBI . 
Secretàno - Cid BrUgger 
Reuniões _ quartas .. feiras. 

2~ Josapbat Marinho (Sem legendai 

II\IDOSTRIA E COMÉRCIO 

Presidente - Senador José Fellctanô iPSO) 

V\ce-Pl"esldente - Senadot NelsOD Maculan IPTB) 

COMPOSIÇAO 

TItulares 
José Fenctano 
At1llo Fontana 

Nelson Maculan 
Barros de Carvalho 

Adolpho Franco 
lr:neu Bornhausen 

Aarão Ste1nbruch 

PSD 

PTB 

ODN 

B.P.I. 

Suplentes 
Lobão da Silveira 
Sebastião Areher 

V\valdo Lima 
Oscar PaSsos 

Lopes ·da Costa. 
Eurico Rezende 

Raul Giuberti 

Secrelàrfa _ Mana Helena Bueno Brandão.: 
RP.llniá'o _ quintas-telras. às 16~30 noras. 

'LEGISLAÇÃO SOCIAL 

PRESIDENTE: Senador VivaJdo Lima (P. T.S.) 
VICE-PRESIDENTE: -Senador WaIfredo Gurgel (P.d.D.) 

TitUlares 

Ruy Ca.. neiro 
Willfredo .... Gurgel 
AtUJ10 Font!'.na. 
Eugênio Barros 

Viilaido t.Jma 
Antônio JucA 

p, S. D. 

P. T. B~ 

u. D. N. 

Suplente.s 

Leite Neto 
José Guiomard 
Sige1redo Pacheco 
Lobão da Silveira 

Edmundo Levy' 
Pessoa. de Quell·O!4: 

Eurico Rezende 
AntOnio Car10s 

Lopes da Costt. ' 
Zacharías de Assumpção 

P. S. B. e M. T. R. 
Aurélio Vianna Aarão 3telnbruch 

SECREl' AmO: Cláudio 1. CO"""lro Leal 

REUNIÕES: a'-felm • ...: às 15,00 horas 
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MINAS E ENERGIA 
p'RESIDENTE: Senador .. ~osapnat Marinho ~P.B.I.~. 

VICE-PRE<SlUEN'l'E: Senador Jose Errnlric \P.l,H.) 

Tittuarel:. 

Benedicto J'a!lada.lc::, 
Jefter_'Jn de Aguiar 

Jose &mwo 
Al'gemíro de t .... lgU~lretl.o 

João Agripino 
Ant.ônio 0'\r105 

P. S. D. 

P. 1:. B. 

ll. LI. N. 

B. P. l. 

Suplemes 

Pedro L-UOtJV.CQ 
I"iliOla Müller 

Né~,;~n i.'Jl<l.çÜIUn 
Amônio Joca 

Jo::.e Vll!lUÜlO 
Afonso Arinos 

... o;,~pn:lt Mal'Ülb.O Julio Leíte 
SECRETARIO: Clâudto I. Cr. rneiro Leal 

POllGONO DAS SECAS 
PRESIlJEN'l'E.: Senaaor Ruy Carueiro tP.S.D.) 

VICE-PRESIDENTE: Senador Aurélio Vianna tP.S.B.) 
Titulares, Suplen1 es 

Ruy CarDelro 
Sebastião Archer 

Dix-Hu1t RosauO 
Argemiro de Figueired.o 

P. S. O. 

P. T. B. 

U. D. N. 

Sigeh'éao Pacheco 
Leite Neto 

Onttmio Jocá 
José Errnírio 

João Agripino LOpes da Costa. 
José CândIdo Antônio Carlo~ 

P. S. B. e P. R. 
Aurélio Vianna. JUho Leite 

SEGRETARIO: Cláudio 1. Carneiro L ... \ 
REUNIõES: Silo-feiras - às 16.00 horas 

PROJETOS DO EXECUTIVO 
PRESW ENTE: S~nador João Agnpino (U. D. N. ) 

VICE-PRESIDENTE: Senadol' Wilson Qonçalves (P.S.D.)· 

Tttulares Suplent.es 
P. S. lJ. 

Leiet Neto L Waltredo <Jurge! 
JOSé Guiomard 2. José Feliciano 

3. Rui Carneiro 
P. L. 

Mem de S' 1. Aloysio de Carvalho 
P. T. B. 

Barros Carvalho 1. Edmundo Levy 
Bez erra Neto 2. Melo Braga 

U. D. N. 
Daniel Kr1eger L Antônto Carlos 

2. Adolfo Franco 
B. P. 1. 

Uno de Mattos 1. Aurélio Vianna 
SECRETARIO: José Soares de Oliveira Filho, eventual. 

REUNIOES; 3!l-feira - às 15.00 horas 

REDAÇAO 
PREl;>lDENTE: Senador OlX-fluit Rosado· (P.T.B.I 

VICE-PRESIDENTE; Senador Antônio Carlos (U .O.N.) 
TituJ'ares Suplentes' 

Walfredo GUrge1 
Sebastião Archer 

Dtx-Huit P...osado 

P. S. O. 

P. T. B. 

U. D. N. 

LObão da Silveira 
José FeUclano 

Edmundo Levy 

AntOnio Carlos Eurico Rezende 
BM e S/LEGENDA 

Júlio LeIte . Jost..phat Marinho 
SECRETARIO: Neuza J: verrtsimo 

REUNIõES; (a-feira - às 16.00 horas 

RELAÇÕES EXTERIORES 
PresIdente _ Benedito V.nada ... (I'So) 

·Vice·Presidente - Pessoa de Queirm IPTB) 

Benedicto V'\llada.res 
Ftlinto MUllOI 
Meneze! E"tuente1 
Jose GUlomard 

Pessoa ele Queiroz 
ViValdo Llma 
OSC81 Passos 

Antônio Carlos 
JOSé CQndido 
SUl Paimetta 

PSD 
I. 
3. 
3. 
4. 

"TB 
, 1. 

2. 
3. 

ODN 
I. 
3. 
3. 

S P.l. 

Suplenies 

RUy Carneiro 
LeIte Neto" 
Vtctortnc ti'l'etre 
WUson GOnçalves 

Alltonlo Jucê 
Argémno de f'lgueiredo 
Mele Braga 

Padre Ca.lazans 
João Agri"plno 
Mem de Sá lPt.> 

Aarão Stetnbruch CMT'R) LIDo de Mattos 
Secret4rto _ João Bat1sfa OarteJon Branco. 
aeuniOe, .... qu1nta&--fe1ras.. u 16 noras:, 

, 

SAODE 
pRESIDENTE: Senador Sigclredo Pacheco I P.8, D.) 

V1CE-PR.l!:.&liJEN'1'E: Sell.idor José CândIdo tU.D.N.' 

TitUlares S'Wlentes 
P. S. U. 

SigeI.l·edll Pact8co WalheCio Gut:gel 
Pedro LUóCrvico Eugêmo Ban{,~. 

P. T. B. 
Dix-Huit Rosado Antônio -tuea 

P. S. P. 
Raul Giuberti Miguel Cou to 

U. U. N. 
Jose Cândldo Lopes da Co~fa 

SECRETi\RIQ: A!"acy O'Rell~y de ~üLl:la 

kcumóes: 5\\-telra - às 1600 noras 

SEGURANÇA NACIONAL 

PRESIDEN1'E: SenaclOr Zacar.a.s de Assumpçãn lU n N,) 

VIVj!,.-"Rli:Sill'1'J.Vl'h: . Senador oscar Passos IP ,l;), .lJ.) 

Tttutareb 

Vlctonno fTe;re 
José GuiDmard 

OSCR,]: Passos· 
SIlvestrE' Périclcs 

P. S. D. 

P. 1': B. 

O. D. N. 
Zacbarias de Assumpçâo 
moeu Bornhausen • 

B. P. I. 

. SllplcDles 

Ru,}" üanleu'o 
Attilio ["omana, 

Jose- l!.;rmu-it.o 
Dix-Hu" Ro.omdO 

AnoHo !;o'l,.UlCO 
l1\tlico Re1enoe 

Raul GiUb€rt Aurélio Vianna 

SECRETAfUO; Alexamlre Ptnender 

R.l:!:UNiOES: Sa.·tetra _ às 15,00 t10ms 

SERViÇO' PÚBLICO CIVil. 

PRESIDENTE: Senador Aloysio de' Carvalho ,p L.) 

V1CE-PRESILJENT2: SenadOI:' Leite Nel,o 'P.S.U,' 

Titulares 

Leite Neto 
Sige!redo 

Dix-Huit Rosado 

Sllvestre PérJcle.s 

Padre Cruazan: 

Aloysio de Carvalho 

P. S. D. 

P. T. B. 

U. D. N. 

P. L. 

B. P. L 

Suplentes 

Vlctorino «'reil e 

l"iliDto MüUe.L 

Mek Braga 

Antônjo Jucá 

hntôn!o Cartos 

Mem de Sá 

Aarão steinbrucb Miguel Couto 

SEC, 1'TARIO: José Ney Passos Dantas 

REUNICES; iJ{l-leira _ às 15,00 norao;; 

TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS PúBLICAS 

PRESIDENTE: Senador LOpes da Costa (U, V. N.' 

VIDE-PRESIDENTE: Senador Bezerra Neto (p .1.13.' 

Titulares Suplentes 
P. S. D. 

Eugênio Barros 
Wilson Gonçalves 

Jefferson de Aguiar 

José GUlQmard 

Bezerra Neto 

Miguel CoUtCl 

'-

• 

P. 1'. B. 

Melo Braga, 

U. D. N. 

Irlneu Bornhausen 
P. S. P. 

RaUl Glubertl 

SECRETARIO: Alexandre Pfaender 

REUNIOES: 4a-~eira _ às 16,00 boras 

, 

• 



" 

, , 

.Para Revisão do Projeto que 
define e regula __ a PROT~. 
CAO AO DIREITO DO AU· 
TOR ' , 

Cr1aàa em rirtude dó Requertmentc 
n J 4&HS:t <10 Sr. Senador WltoD 
CampOb. aprovado~ çtn ~. de .â.ne.Lrt: 
de 1962 
Deslgn~aa em 2.2 ãe DOVlnbrO. elE 

1962 • 
t"l'vrrogaaa ate 15 de aezembro d.E 

1963 em vutude ao Requérunento 01). 
mero 193~6:( aprov,ado '.em. 12 l1e .de
zembro d.e 1962 

. OOmpl.etaaa e~" de IlUletrO De 
i 1963, com li 1eslgnaçá.o ·aOs sennoJres 
Senactore~ V IU)CUncelos forres ~f 
Edro uncto Lev1. 

.j Prorrug!ioa ate -1,5 ele -dezemtu'(! : o.. 
1!l1>4 em vlItuae' eto R.equerlmento nu 
mero I H!I:I-63 QC Sr Senadol Mene' 
zes PImentel a.p:o\'!l,dc em 15 le de. 
zetnofç dE l{l63. . - -

\ Memorm 17) - Part1d~ 
Gllben-c. MannnO - P~U. 
MeOel!~ t-'lmeôteJ. - PSU. 
!:IenoalQ(. VleJIa. ~ UUN. 
Mur..un 08tlJpal: - UUJIti. 
\,~I)nce,o.t 1'<JITef ~ _~rB. 

EOmuno< Lf'V1 ....... P'l:S -
AlOYSiO (te Ca.fValho - til .. 

r 

COMISSõES ESPECIAIS - ·á-te·15 de C!ezemtlro de 1963 per 
Requerimento 'i'l9~6'.l, apr, em 12 Q 

, , zéiiibfó âe 1962 ~ 

D} Para estudo das causas queC) 
díficllftam 8 PRODUÇAO 
ACRO PECUÁRIA e suas re
percussões negativas na ex
l!""'!Itção -

P,arao : estudo da, situaç\io 
do· CENTRO T~CNICO DE 

- -&te -lÔ --«-e -ctez,embrc- 'de 1964 :)t1 
Requerunento 1 138·63, s.pr. eO] 16 U. 
~embro de 1963, . 

AERONAU1ICA E DA ESCO· CómpletM. ein 29 áe outUbro a 
LA DE ENGENHARIA, DE l~U2, 15 de inãlo de 1963 ~ 23 de ob 

AERONAUTlCA. DE S JO-I <l4 1963. 
sa 00'5 CAMPÓS - ,Membros el6) - Partldo> 

Crtaàa em vtttude. do RequetUnen .. 
to ,D'" ft(m~63 do SI" Senadw. JOSé 
Erml.rl0, aprovadO Da sessA.o da· 20 de 
,€ôSOO de 1963. 

Destgnaa8 em 22 de agoSto de' ia'!i. 
. PI1m'ugaC1a por ·t· a.no. em nrtU'le 

.10 Requerlmento I]\i 1 19'1*63 do se. 
~ ohm Sen8.dor Slge1'redo ps.checo, 
'ipl'ovad<l_ em .15 de dezembJ'lO 'te 
1963, 

Mem l:)rO$ -UH _ Partido:! 

J~ ti'ellClanC ~ PSD. 
13ilgetreao ~acheco IVlcePr.) 

~~)j . -, , 
Jose- ~m1r10 (PresIdente) - lJ'l'B 
LOPé..' Oa 00Sta ..... Ú'oN. . 

. ALU'eÚc "Lanna' IRelator).:~ PSD, 
- Seo!"eta.rl0: AUXJ1Jsr, ["egts18tJVCl, 

.PL!){l . "-Jexandre. MarqueE' de Albu·
o 

QuerQUf Mello . 
Re'un!ões: . a's e _4ts telrU~.u: 14-

.noral _ 

.,' . ,I ~eftersoD ele Agular - PSU. . 
Orla.aa em v1r~Ude OQ ~eqt! 'Il'Jr;nen ... I lJOoãc da Sllvelfa> '2;:i de ,a,.orQ d 

te 'ali 168·63, do &,.. Senado:, j~re 1963' _ tlSD. _ 
CaiazaIl:6, aprOVad<l na sessão de 13. _ .ituv, 0arnelrO - PSD. 
ele: novembro de 1963.,">- _ BenedIcto vilusaarefi -, ~ PSI:.1_ 

DeSlgnaaa em .. 13 ele.:- aovembr'O _de 'WllSon ~OonçaJves l23 ele 1i.t):-1l 
1963 1963) - PSD. ' 
, ?rorrogaóa até 15 de cJe2:emarc d.e . 
1964 em. virtude do ReqüerlÍlleát'n ';'Üa ~Daruet, 'Krl~ger -. ODN, 
mero' l 158-63 do Sr Senador Ant.(j_ . L.opes aa COsta !29 ae .)utubrç de 

, '196~1 UDN ' ruo _Jaca ;Jt-provad(, ,em -10 cl~ -3eZl-'m· A""\õ-- '0' -' ---' - VI- r">..- "Id ) 
bro de 1963,- ~v-':U D ~mpos ( ce-:-~.~ CIIt.e 
'-! 1:lerlbtl.Jdo VIeIra, - lf?N. 

'Mêmbros 15) _ Pa.I'tidos iiffil- t-8Jmerr8 ....: (1DN:', 
. JoSé .1<'eiiClano· '- '-PSD~ Sllvest.re tléncle.s - i'i'a Qe - li?Í1l de 

Ruy- Ca.rneiro - PSD. i963' ' . 
Ant--~-õn1c Jucâ - 'PTB. s'ezerra Neto 12:3' de abri} de', 1963) , 
Padre Cal!1zans - UDN. _ P'1'B "" '1 

H) Para' o estudo das Merisa. 
gens doPodé, ExecutlvO'.é· 
Jerentes à REFORMA' AO-

, MIN,STRATW,o, 

ltt_9f.lSl' êeJSc -. na. < 

Nog-uel.ru às aama _ PTB.-

Barros Ca.!"valbo ,_- 'P'l"'B, 
ALOySl0' ,cie Càrvalho lPresí.1etlU:Ú. _ PL: o', ' 

lVlem a. Sá - eLo 
.Jo&at.lhat-jMarmno ~ S-l~genõa.. 

B) Para ·esfúdat.;t: sitúacãõ.d~ E) -Para efetuar o levantamen· 
CASA DA MOEDA to da PRODUÇAU-MINERAL 

Orlada . por m1Cla [,lV8 d.a CâmELr6 
dos Deputado.s aprovada oalo. Senado 
em 1, l~ .1963 _ 

'KjP.tojeto-de Emehda à Cons. 
'-tituiÇão nq 1 {61 " 

_ Cnaau .em . VlrtUOI'; (to' Requerl.liien <.' 

, to. QV ,,6J ·6::1 dO::ir $enaOUI JeUer. 

'DO"?AISe ,estudar os meios 
capazes, de possibilitar ,8 

McmOrOS' na, Pártltlds 
Sena.a<Jl'e.s:: ,~ 
WllSOD GoÕçruve.s . ...;..._ PSP. 
Lelte Neto .; PSD: 

!Qm-, tJtst'O"'-tlOURI> 'AS ~IA~'I!:_ 
tUAS DA V01\fPE~~€NCI'A PRI V A
'IIV" 00 SENI\ÍJI>, 'L'I\;Ull"l>O 
4S ~OÍ!; _PROPO~ A .Q;XONt;HA~c..:AO 
DOS OHEFES Oh ms .. "o OI
PLOMATleA' '(,ERM';'NEN-í-i " 
â.PUOV A.R O' ESTARt \..EllIUEN ... 
:rÓ O IW.IPIMENTO • U REA_ 
Tjlll,IfNTU DE RhÀI,>G'lls' Dl
PLOMA.nCA~ COM :PAlSES EiS-

son ae AgUla: 'a.pfQ'laQ(J em li ó-é 
agóstc Oe u:llja Ueslgnaaa em '28 atO 'sua Industrialização 
agósU de 1963, . Onacta- :em rutuae ao RequetJmen;. 

Slgetreao . P'd.cbeco ,.-_. pso.· 
Argemtro de FlgueJredo _' .P'l'B. 
Edmf.LOdC f.,eV1 ~- PT'B. 

Prurr~~aaa ~~ '4 df: marÇ(l (tê 196<" f.c. ~ .. '66b':sã - do Sr Senadot ... bSé 
(9u 1!~- em \l'utudf-' do ReQuerJmen. ,-,a;rmmo ,'~prova.ct(l na sessão de 11 d.e 

-Aàolphc Franco - tJDN. 
Joã~ II.grlplBa '- UDN. ' 

to numere I' ifi9;63 do' .Sr.- 'SenaáO! -:3etembrc' -de'--196~:' . Auréllc Vianna _ PSB, , , 
Josaphat Marinho = eem-'legenda, Jettersun dE A\t!UaI <tprovado em 1(; '·_'lJe$lit1ad.~ ,_em .. 19 _lh ~setetnJ)ro 'ele 

de dezemorc de i9~ , , - . t96:;S' . DepUtados:, ' , ' , 
TR.ANGEIROSJ ... _ - --

MemOr~ (7) - ParttdClS 

-Jefferson, de. Agt.llM ' 1,f're13lae~te 
,PSD 

'rV1ÚOD 'GOOCaJves -' PSD. 

. ArtbUl VlrglUo - "p-rs. 
Eam l1not,. LeVI - E" l:b 

~órrogad.a . em' ·vtrtticte 'do Seque
rUnenoo' nto: L 159-63; do 'Sr. 8eUAd.or 
Milton campos ap.rovado· na . sessão 

'de 10 de dezembro' de -1963. 

MemOrw - ,9) - - partidos 
Jose IfellClSJlO _ PSD. 

Gusta vo cápanema (Presidente) -
PSD." ' '_,' 
'Aaerb~ Juremá _ PBD. 
Laerte VlS:ra - ;UD~ " ISUbSt1-tuJdo 

pelo -eputado, A.nlaJdo NOiueJ.raJ. 
BeltOl Cifã:i ~ UDN. -, ' -

Elelta:-em 4 de outubr ode Ult_l. 
prorrugada: ' 
.:.. 'ate 1.P ae dezembro, ~ 1962 oele 

Requetunento 3()7~61 apr. em 14- d.f 
dezembro -dE: 1961:-

.;;. ite 16 Qe ,aezeillôiô 'Cfé 19S~ pele· 
Reg'· L "139':63. ápt. em -lO de dezem_ 
bro de 196a ' , 

AOoiphc 't<Tanco _ ~ 'UlJN. AttlUc Folltana' '- PSD;' 
Eugénw aa.rr~ - PSD. 

. EUrtCL Rezer,ae. ,y,cep,'-""""dent"' J I ,r. -1- .... - .;;r.r;, 

"DOutel de 'A-Ildràdê - P1.~B. 
ArnaJdc: Cerde1rs _ I?SI-'. 
JUBre2 -rávora _ l?DC. 
Ewaldo Pinto __ :MT&. 

"e<1mplew.d.a -em ~ de, outUtlfC de 
196J e 24 de al>rD de 1962, 

,....1.... _ os!' B:rtnlr o, U\<e 8""f} - ~ .. .,. . _ '.~ .,. _ MemW'Et8---tl(S>" _ .Ê'arúc.to.s .~ 
'IUN, ~. -, 'Beterra' ,Net;(. _ PTB.· . . 
JOS"~nat MartIlho'-,-5"",jen<l8, Mele Sraga -, i'TB ___ I) Para no praz-o dá'três' (3) ,l4ep~ze"punentel';' plÍa. ' 

, Lopes- às costa - UDN. • -.' _ ~., W1lBOD GonçaJv~ (23_ afl . . &Dr1l de 
Secret-.9;rlo: OfUnaJ t..eó-i.s,at.>va ,meses, proce~~! ,'~O e~tudo-I,196~,' ~ pre.sid6!)te -_ ~.~~. _. 

PL~ij, J B CasteloD t3ran~~ . " ~ MUton Uampos tPr.laente),~~ - das proposições que digarn '.lP9ap da. ~ilveira - ps~. '. ._ . 
"Ui"_ , V ePr J Da respeito à' partici"açãoilos I Ruy Carneu-o t23,Jle_ab~ilae_19.~) , ,_ J\lllo Leite f JC . " - ..... "."_ ,...,... 0sO 

. , -.: ., _ "secretano: AUX1.l1a.r LegJ.sa.ltlvo b " . If-. .. 
C) Pata p estudo _ dos efeitos ;"[;.;10' MexanctrE -Marques de Alttu. tra alhadores, nos ~luê'tos, GutC10 MondUl I.. 4e .JNtUDfO ,de 

F ÇA das emprêsás, '~l>, - _PSD, 
d_" IN l.A O E DA POLrU- I Querq"., Mello, ' 'I" . _100 Rezende '23, <te _aOrli ae 

'" CIl_ ,r R'rBUl ARIA E' CM, lIAl tteun'óes; 60s, r.Ir .. , ... 16 00""'. , , MEMEaOS 1963, ,- lIDN, 

SOBRE ASEMPRt::SAS PRI -- ,-, ,Bezerra Neto _ Prestdento ,Milton Campos 'Vlce-PresldeDte), 
, . - - . I .Senadores .03.tÚel .. Kr,tegel- ... - UDN. 

'V~OÃS', ' ' . F) Para estudar a situação dos, Afon.so Arino, - Viee·P .... <>!dente _tft>N, 

CnauE!.- ~UI'" 'virtude 
to n· j::H ·6~ . do SI" 
Vleira aprOV8"dê- nâ 
agõsr,q ~lp IQ63 

, , "M R-TI Jefferson- 1(' '\guiar Relator, ' g!:lnoaJdo VleU'9 --- UPN. 
Jo àéquenmen- TRANSf'OR1",S A I - -,Leite r;et~ , " '" ü>pe. <I. Costa '" IfóN. 
Senado, liuuv .. , I\~OS,.E_EERROVIARrOS, ' 'NelSon MacUlan" SUvestr<' P"<!f'éle.s' .... : ... J - 1"I'B 
:ieSs'ão dê" 2 di ," Em-Icê R-ezence- :.V+valdc Lima - PTB. 

~, Crlada em Virtude a.a R.eQUtr.mcn.. AUréll<J Vianna Amaurv' 811t1s. Y424~ de a.nrll~ de !9(3) 

Des.gtlaoz.- em 8 d'ê agOstc; de 19{1;, 

-Prufl'~a~a 'em vlIrutle ~ -!tequtltl· 
menu o~ 1 HH~ de 196~ ,do SennoJ 
Senauol.,· !\ttHlO PüI'.~;âÍlâ ' apruvã-.1(, 
em 10 je 1ezem~ro de· 11163, . 

MemórU:' 15} 

Attlll0 .1<'Ootana 
PSD, 

José . F'cUciano 
PSD 

... Partidos 

'PresJdente 

IVlce·Pr ) 

JosP Ernitr1Cl - ãefatór _ pl'f\. 
AdOlpnO t<'renCQ - UDÍ'iI, 

t.C 'D"~. lfa;:t~63 :10·' Si semíc,lOt- J~ê' Se9 f-.e,tárla Ai'acv órR:el.:lly de ~ut.a _ PTB . ' , 
tmn1rl0 a.provado na se.ssâc de 13 de V.aga jo Senaaoz PInt;c - Fe!"1'!lra 
'"",embrc de 1963, ' CO:vJI::ISôJ!;S' E~J>ECIAl:S <2< de abrtl de 1963. -Re,"'''' 

""",,,,aaa em ,,13 ,de Ílõven'!.b1'ó' <ie PARA o ESTUDO DF; P'~~;SlQ de Caévalho -' <'L_ 

"~j-i-og~<1a _o:tê 15 de dezeronro o; 'PROJI!:1'OS' DE EMEN,' - Lino de MatoS - PTN_' _ 
1964 em ,virtude ~d Réqtiêl'Uriê<1W ,- DAS:A ('O NSTITUlf'ÃO '() Projeto de EmenCa à ,CO't1.~ 
n~_ 1-162,.6!1 de St sena:dOJ Jú11t.l " _ ' . ' ~, - - ..' ~ , 
Leite aprovado em 10 de deze",,"" ,J) PrOj€1:o de Emenda à Cons- tlhJlçaO nq 8;61 

.';e -196~ " I tituição ,,9. 4/61. ' ' Ü;CUSU.l!. ~XONEltAt;dO· POR -PRO·. 

\

- • "M,êmbr.~ 15) ...; partldÓS ' .• ' 't'Qm"_-VISPOE .S()8k~. _ VENéIME1~- P08'l'A 00 SENADY ,UE (J~RFE 
AttUlc "'Ontana __ <,50' " r"s DOS MAGISTRADOS,'" DE mSSAu ,IJIPI.U .. .I>TJt:A DE 

.' CAF;A.TER PERMANENTE" 
J . ,Slge!r~~_ 'pa.checo - ~SD. Elelta em 2'1 QEl J~-o, ,de 1961. ~ 

I 
JOSé gnntfto - PTB.. Pror-roO'lHta' Elelu, em il .1e 3uttlõrc de t91i1": -

<' ú'~eu' BOrO,haUSen _. ODN. "" .,",~ .. ' Prõ,rrog'.idã:· '. ", -", 
,-JtlUo- Lelte .,; PIL - a.te ,tô· de dezembro de 19~2 -pele" :... Qti! Ui dê dezembro 'di' lUõ2-oelO 

SecretárIa: OflC1aJ Legistattvo Secretalio: AUXiUar Leg1S18,t1vc a.equertmento 609-61 apt., em :14 de Requerimento 608 .. 61, aprovado ·en;a, 14 
.fl.-3, JUllet. RJbel>o acosantoo.' - E'L-10, Alexandre M. do A. ~ello. dezembro de 1961. d. Janeiro d. 1961; 

-' 

• 



DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãt. 11) 

- a.t4 In de JaneU'O ele 1963. j)t'J.O 1 Completada em 30 de março de 
querlmeuto '181~62 aprovado em 11 1962, 2-9 de outubro de 1962 o 8 de 
dezembro de 1962: abrtl de 1963. 

- até 15 de dezembro ele 1964., peJ.o Membros (l6) _ Part1dos 
quertmentc 1.140-63 .aprovado em 
de dezembro de 1963. 
':;-ompletada em 30 de março oe 
;2. 29 de outubro· de 1962. ~ de 
rU <ie 1963. . 

Memor~ t l6l _ P~rtldos 

M,eneze~ l?unenteJ - I?SD. 
Ruy Carnelro 123 de ab'rll ck 19'13) 

Presldente _ PSO. 
LoO,u da SiJvelTa - -PSD. 
Jefterson de Aguiar l23 de a.bril de 
331 - PSD. 
GUIa0 MondiD (29 de' outubro de 
52, _ PSD. 
Dame: Krleg-er - -OUN. 
Eünco tiezend3 t28 de a.l:lril d.e 
6al - UUN 
Mllton -campos - ODN. 
HerllJaldo Vieira jVíce~Pres1dente) 
UD". 
LoP~ cta Costa .- ODN. 
VB.~B dó Senador Pinto Fe:-reU'8 
a .:le abril de 1962 - Relator -
l')j 

Bezerra Neto (23 de abrU de 1963) 
PTB. 

Amaury -Silva 123 de abl1l d. 1963) 
pTB 

VIvaldo Lima _ -pT'B. 
Aloysio de Carvalho' - PL. 
Uno de Matos - PTN. 

:) Projeto de Emenda à Cons-
muição n9 9/61 

~ J!); ~10llC;"!.UA o REl,iltdll DE 
f5ca::J'~INAçAO DAS RENDAS) 

Eleita em 20 de novembro d.e 1961. 

PrOIT03a.da: 
- etá 15 de deZeml>ro de 1962. pelO 
equerunento ·605~6l" aprovaüo em 14 
~ dezembro de 196!. 

- ate lo de dezembro de 1963, pelo 
eQuerimento 782--62 aprovado em 12 
~ dez;embro de. 1962: 

- até 15 de dezeml:lro de 1964. pelo 
eQuerimento .1.141-63 .a.provado em 
I de dezembro de 1963. 

Membros (16) - partidOS 

JeUerSQD ele AgUlat (23 àe. W1l 
, 1963) - 1'60. 
Menezes l?iinentel _ PSD. 
Fillnto MulJex - PSD. 
QWdo MoncliJ> 129 de outut>.-.i de 

}ô2) _ FSD. _ 
RU3 carneIro (23 de abril de 1963 

• P5D. 
CaUle! Knegel (Relator) _ OUN. 
Dulco Rezende l23 de abril de 
~SJI - ODN. 
M~tu.D ...:am.pos - ODN .. 
lil.!:rlba.:.!1r \fieira - UDN. 
SUl ~~!IOeira -ODN. 
Ama~ SUva - 2l de ebru de 

f:;:J _ tl'IB, 
B'::'IT.Js Carvalno - PTB. 
1.":. .'12m.JO de Flgucircdo -- PT~. 
E.;.'~r;tI Ne~o 123 de abril de U:6a 

_ l-'lH. 
t..l<J;d"IO de carvalho - PL. 
XUIlo de h,iatos - ·PN. 

Jefferson de A.guiar - PSD. 
WlJ.SO» Gonçalves t23 de abril de 

19631 - ~SU. . 
RUy Carneuo _ PSD. 

. [.,obào à,a SllVeira - FSD. 
GUldo MondiD as de outubro d.e 

19621 - PSLJ 
Milton campos - ODN. 
a.eribwd{ Vielra - O1.>N. 
Lope> da COSta - UDN. 
Joâc agrittlno 123 de aonJ de 1965} 

- lIU". 
EurlC<l .Rezende 423 de' abril 4e 

19631 - IJD'N. 
Silvestre Péríc.les (23 àe abrll dt 

19631 - PTB. . 
ONguelr8 da Gama - P'rB. 
BarrOf CarvaU'o - P'l'B. 
Josaphat MBl'lnho t23 Os a..or1l de 

19631 _ S. leg 
. A.loysÍo de carvalho - PL. 

Uno de Matoo "'" PTN. 

O) Projeto de Emenda à Cons
titUição n9 11/61 
'CRUl~AO DE NOVOS 

Il'1\JNUJtl'IOS) . 

Eleita em 28 de março de 1962. 
Prorrogaçaol . 
- ate ló oe dezembro de 1963 pelo 

Req 194-62, aprovado em 12 tie ,te
zemtm.. de 1962 

- até 15 de dezembro de 1984, prJo 
Req 1.143-63. aprov.d<J em ~O de 
dezeIIlbrt: de 1963. 

Completada, em 29 de outubr(J Qe 
1962 23 de abril de 1963 e' 22 <!<o JU
lho de 1963. 

MembrQS - ParUdos 

Jeftex:son de Agular - PSD. 
Wilson Gonçalves t23 de a.briJ de 

19631 - pSU 
Ruy. Carneiro _ PSD. 
Lobão âa Sl1velra - PSD. 
GUldo Mondio l29 de uutu~ro' de 

196~) - PSD 
MlltoD campa. - qUN. 
Herlb",àc Vieira _ ODN. 
Lope.> da costa - O'DN. 
João AgrIpino 123 de abril de 1983) 

- UDN 
EurICO Rezende' (23 de abril Clf 

1263, - UDN. 
Silvestre. Périeles '23 de a.bril Qe 

1963) - P'l'B 
NogueU'8 da Gama - PTB. 
Barro, (JarValho - !'TB. 
AWYsio de Carvalho - PL • 

. Miguel COUl<J _ ~SP. . 
cattete Pinheiro (23 ae abril -de 

1963, - PTN. 

P) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 1/62 

,oa:UUJ1'! O!:tl~DI!.!J:J. UI!. CONCUR~ 
SÔ PJi..afl ~!",rl~s'r:;;vaâ 3tl 
C,8,R:;O !NIC:&1 elE: Cf..l.lCtl!:i:ih 
Il t'll()!:J~ÇIlO &3 Nl::.:::AÇOZS 
iNT":l.t:lNilS) • 

Elelta em.. 1() de maia d'8 1962. 

Prorrogada.: 

- até 15 -ele Qezembro- de 18621 p~lO 
Reg 1~&~62 aprovada em 1.2 -u dt
zembro de l!WJ. 

J) Projeto de Emenda à Cons
. tituição n9 10/61 

- a~ Ir> de dezembro àe 1963 pele 
I .. :' !...!U.(.;AO C&~ UCT&S DE; IrM .. Rd' 1.144-63 <l.provado em 10 dE' de

fi'OS.·"8 OllSTINlIDl.IS I.IOS /.iD- .embro '" 1963. 
N~C~P:;3S) • compLetada em 2S- de abrn d.e 19&. 
Eleita em 28 de dezembro de 1982. 

Prorogada: 
- are ló de dezembro de 11163 (lOl<! 

!eq 733-63 aprovado em 12 de de
,embro de 1ll62. 

- ate la <te dezembro de 1964 peJO 
!eq. 1.142-63 aprovado em 10 40 011-
ubro de 1963.. i , . 

• 

Membros _ partidos 
Jclterson de AgUiar - PSD. 
Wlltlon G<>nçalv", 123 de abril d. 

19631 - eSD. 
Ruy Darnelro - PS. 
Menezes Pimentel - PSl), 
Milton OlUllpOa - UDN. 
Herlb!lJdo Vlelra - ODN. 
EUriCO Rezende (23 de almi 4. 

1963) - UDN. 

JoAo Agnpino \23 de 41ft:: ele 1~e3 
.... Vlce ... Prea1d.ente _ UD~. 

Dantel Kr!eger - UDN. 
$uvestre Pérlcles (23 ~ abrU Oe 

1963) - PTB. 
Noguelr8 da' GaDla _ P'I'S. 
Barros Carvalho - PTB. 
Aloysio de Carvalho -, PL. 
AurélIa Vianna '23 de abrD de 

1983) -, Relator - PSB. 

Q) Projeto de Emenda.à' Cons-
tituição nQ 2/62 . 

lINS'l'I'l"Ul NOV à UHH..:aUlliNAçAO 
DE RENaas ~M F A" 03. DOS 
I\ojUNit..:lJlCO&, . 

EleIta em 23 àt' mala de 1962. 

Prorrogaçao: 

- ate 15 de dezembro de 1963 ueJ() 
H.eqUeIlIDenOO lHti tl~ apruv~do em ú 
de dezembro ae 1962. 

_ ate 11) de aezembrc (1e 1964 ,.,..., .. 
~equerlmentc 1.11:'-1)3. &.prov!lCO en< 
10 .:1f dezettibr() de 1963 

Oom.pLetao3 em . 23 Oe IU)rU UE 
!963. 

Membros .;;.;. part1dqs 

Jelters'JD Oe AgUJar - P~D. 
.WUSOD' QQoçalves i23 ae a.D:-ll at. 

19631 - ~O. 
Ruy UarnelrO - PSD 
LobAll -da Silveira - PSD. 
Lelte Neto 123 de abnJ de 191531 

- !'5D 
Mt1ton Oampos - ULJN. 
aeribaldo vteua Vice-Presidente _ 

UDN 
Nlenezef:, pImentel - EJ~LJ. 
EurlOO 1l.ezende 123 de abrJ In! 

1963) - Relatol - Ol.lN 
SilvestrE PérlCleb t28 de IlDrl.l Il! 

19631 -' Presidente _ M:"B. 
Noguetra da Gama - pTB. 
Barr~ Cal"valhc _ PTB 
AJOYS1(. ctt: Ollrvalh-c - PL. 
Lmr .dE M~tos ... PTN 
João A.gripino ,n de abrU ae Ut63) 

- UDN 
DanIel Etr1eger _ ODN. 

R) Projeto de Emenda à -Cons
tituição n9 3/62 

iAUTUIUtA o l'lU1S:JNAL SUPl!.-.~ 
RIOR ELEITORAl A ~'lXAR UA· 
1'" .rARA .4 RI!.A:"':ZAc.:AO 00 
PLEIUSelTO paE\';STO NA 
EDENDA CUNS'fl'I'Ut'JONAL Nt 

ri - ATU llDICIONt1L1 

fillelta em LO <le IUlllC. de 1$82. 

Prorogaçáo: 
_ ace lt de Qezembto de 1963 pejo 

RequerunentiC 18'l-6~ aprovadc. em 12 
de 1e..:embrt. de 1962. 

_ ~t.E' lb dE 1("zembrc d'E! ~964 0010 
tteqt.eruuent:c l 146 a.provadc ~m li 
de 1ezembrc cte 1963 

completada em 23 de aJ1r1J <1., 
1963 

Membr& - Partillos 

Jefferson ae llgu1al - PS. 
Wilson GonçeJves i23 de 8,!)nl d~ 

19S3) - !;lSl). 
Ru} ..Ja.rnetrc - PSD 
woac do Silveira .. pSD. 
Meneze~ Pimentel - PSD •. 
LeitE Net!' '23 de abrU de 196iJJ 

!'5D 

M11toD Oa.mp~ - ODN. 
Herlbaldo V!e1ra - UDN. 
Joãc AgrlplDo 123 de abril de 1963) 

_ UDN. 

EllrlCC dezellde (23 de BDl'1l ele 
1963) . - UDN. 

DanIel Kriegor _ UDN. 
Sllvestre ,Pérlcl.. 120 de e.brll de 

1963) - PTB. 

Nogueua da Gama - P'l'B. 
Barros carvalho - PTB. 
Mem doi Sé - PL. 
Aa.rI<! Iitel!tbruch - MTft. ~ 

Setembro de 1964 322l 
-...,.,"",.,~.~..""..,=_. ..,..",~ 

S) Proj'r,o de Emontlad Con ... 
tituiçâo n~ 5/62 

rDiSPo'li soun:l<. l\ (:;N'I'REnA II..!'S 
1\lUNiCU'10:; Ui<. l$U°!t". UA AtU-'.!'" 
CAlJAVAO oos ES'lAVOS (-.HIA..~. 
DO EX('EUER AS ltl!:~UAS Mrl"" 
ro..'tt!l..:"'AI~) . 

Eleita' em 13 de setembro de ,eti'.l • 

prorrogaao: 

- ate LU Clt ne:z.cmbro de .Sô::! ;t~iO 
ReQl.il;nmenk> D~ .. 14 I tii! 11)1v'o ~t.O 
em 12 de de2~nlt)tl"' de 1962; 

- ate tfo ato ae.l::t!ll. JI (, ae 191J~ ~eJO 
dequerlmeow l ,4', b ia prc.na,J.. :'4 
.. O d'f dezembrt de .I96a, 

COmpletas em 13 ce al;lrL Ce t~3. 
MemOrUf - ~art..a~ 

JettersoD ato AgUl81 I:"I:iD. 
Ruy Uarnert - ~Sl.J 
Lobác as Slvera - p-:;u, 
WlI.sôo O"DçaJve~ ,23 de: at,mJ da 

19ô31 _ PôL 

ueltt N~tt l~ 4 031 _ PSU 
Meneze~ Plmtmte.l _ Pre.:.ll1eiHe. 
M~tQD vamp~ - UUN 
H~1.'lbu.)Qt VLell"a - UlJN 
J(),:;~phai 101annh.. 'lJ !/ 63, 

v .. ce·Preslüentt, - UUz,t 
Dante' Kt.egel ..... UUN. 
Va.ga ali Senhol Pltlt..iJ Ferreira 
EurlC( Rezendf \23 4 631 '- UtJN. 

2b 4 631 - P']'B 
NOg'ueira 111 Gama _ pore, 
Barro.!' Vil"~·ll.htl _ PTI::S 
Mem de Sã. _ PL 
Migue, Couto ,23 4 631. - PSP. 

T) Projeto de Emenda à Cons
titUIção nQ 6 '62 

lilUl.\l~p..'IA r4RA (!~Ar:tO o NU .. 
r.ÃC!:ao .ut<. rU~,?l{~~S:";I\-'3 A!'riIl ES 
DOS ES'l'AUOS a UO !JiS nUTO 
FEO,..RAI NO S2NA.OOi. 

Elel's em !3 9 62 

Prorrogaaa. 
- ate lb. J2 63 pe}o Requerimento 

19{)-6~ aprovad" em 12 12 62 

- ate ltl 1:1; 64 pelt- Kequenmento 
I 148 .. 63 aprovado em 16 12 63. 

COIllplet ad," em Z:J <I 83 

Memtlrw- _ Partl(ioOs 

JeftersoD Qt; AgUlal - PSD 
Rul' carnelrG - PSD 
Lobã,() da Silveira - Rl!l.ator 

PSD 
Wl1son Gonçalves (~3 4 63. ) 

P:3D 

Menezes PImentel ... PSO 

MUWD Campo.:: -UDN 

HerloaJdL Vieira - UDN 

JVl:..:lpnat Martnb() - ,23" 63~ 
L:DN 

D:'we K.r1eger - ODN 
EuriCQ Rezende _ 23 4 6.3) _ Vi .. 

:e·Pr-er.:-<1entt _ UD~ 

'. Vága je $enu.dOI PLOte Ferrelra 
23 1 031 - Presidente - PrB 

NOVle1r8 à;, Gama _ PTS 
Barro~ CarVaí.hc. - PT13 

. Me", de Sã _ PL 
Júllo Leite 123 ~ 63) _ PR 

U} Pi'oje':o de Emenda à Cóns- . 
tituição "9 7/62 . 

[ltt!:V~tiâ A 1!:r.·,;t<.:N:JA CONSTITU .. 
ClONI.I!. N' I, Q;.J[; INSTI'f<JlIJ (} 
SlS'mA1A I'AltLA&lilN'E{,\B "li: 
GOVE3NO U D AR7 81 DA VONS
TITUlÇAO FEDERAL DE'UI Dl:! 
SETt<O'lBRO DIl 1946). 

SielLa em ij 12.62 
Prorrogada: , 
- até 15 12.63 pelo Requertmento 

191-62, aprovado em 12,12 62; 
- até 1~ 12.64 Dele Requerimento 

1.l49-S3 ap1'Ovada em 10.12 63. 
OODlpletade elD 23 .•. 63. 



DI.A'R· '.0 ,",,:1 C(:,\'cqr~~O N/J.,'''''I')'",'.AL (::::. ........ ::0 11) Setembro de 19M 
.,.,.....----~.-.~ 

" _ ~ _ _ o_-__ ~ ._.:..~_ ... ,,, _-o 
.-L __ n. 

MeUiO! ~ - t'<l.rtlao,s 
J~tt~;::.un de Ag'Jlar -' PS1.) 
SJ)' C;,troelJ'c - PSIJ 
r~~{.!rl lAJGúVlec - p~U 
WIL:;fJO G:Q,nC3Jve.) 123 4 â3, 

P~D 

Be;~ed;~o Va"aClares - PSV 
Ncnt'lél: t'~m..!t:t,eJ _ p~t.J 

:;,Ü.tol' L'umpu!- - UU~ 
Ele~!'JlU'll v elT~ _ UUN 
E'Jrlcc. H.-;' '. te ':la 'l tia I _ unt'. 
..1->dlt,e K:' t'..:pr _ tlUN 
Joâ.. .l\q!"lplnO :!~ ~ 63, _ lJUitI 
Aaw Iry Silve ,:l:i" 631 _ tJ11j 
l\'og'Jflr a ·10 dama ~ P"l'U 
lhrtu.." ('art.'a,h" _ PTB 
~lem de Sa ~ Pl ' 
H .. a.L G,ubertl - P;3P 

à Cons~ \') Proieto de Emenda 
titUlção nl.? 1/63 

f1'Utl.B.4.I,W .. ' U~ l\HJl.HEHFb f! 
NIJHES ~ rUAlat.UU 1'.:1\J 
Dtls I H U,S (N.~AI \'lu-a:s., 

De':;l!!t>aCa em 43, 6;i 

t...elk Ne t <, - p,su 
t\:ll".n ~j,V:.l - ~Tli 
~r't.!:'I"'a Nf'r~, _ - p') 11 

V<tga cu s\ na;:)!)l ~:nt.o 

I;-'r~ 

AloTlSC Ar1flu~ _ ULJ:-.J 
Ju;;.:.rph2;\ Ma'1.11h, ::;i;n 
Ra 1. Gluoatl F~~ 

Jost' l.relte - PH 

vasa dor S,'r.ado: 
'~I::1(" VIce· t'··~s;di'ntel 

f!:d'Jar'1c
- l"1'~ 
Eà'la.rd~ 

0.' . Z .. .2) Projeto de E:',enda à 

AA t " .. ~.OIlS.:ituIÇâo n<.l ,/.'63 • 

I
llfh .. !'Ii~f'b~eNlll\ rAL,\ 4 hl!., 

V Il ~a ,h SenadO! 
. _n,!'l _ PT~ 

t<,·/rlCl H' -nae _ p .. , 1 1')e 
<,.1::'.u[) Campos - UDN 

-: I!')EHVA 00 i\-UUI; .. ~ iH IlUV,l 

D'In e, K:-,";eJ - UUN 
~Ul!; SI<.. Lil,,"Uil}!\ I Ail A {;IUttiO 
I!:I"E'J 1\'01 

. I\,O""H Ó,. carvalho - Pt· 
JUhlI ph:l , ~1annho - fte.at.or -I ,u~,!HgnaQa. em t ~() 63 

."":1J L.egenaa prorrugaaa a!.é H>!!d 64 pele Re· 
qnenment-o numero 1 15b-l);) a,p:V\a, 

à Cons- ;-JO em la 12 6:1 Y) Proje'to de Emenda 
tituição n"" q., 63 

f()UNt.:EiJ~, IMUNluAnE& AOS 
VEHt-:/,uoa .. ~s, 

DeSl~na.aa em lO" 63 
Prol'l'ogaaa Il tf' lf> 12 64 'oeJo R,e. 

nerlmentc oOmerQ 1 15~-6'3 &0:OV8· 
10 em 10 12 63 

Membros _ PartlàoB 

MemOlo,s - partIdos 

Jerterson ae Ag'.llal - PSD 
ltuy üarnelro ~ PSD 
Wl • .-,;oo Uuoçaj''IIe.b _ ~SD 

JOSE to'eUc1lifu. - t;'I:SU 
Waltreov' GtÍrge1 - PSD 
Ar~emU'c de t<"'lguelreac. - p'rs 
8ez.ene Ne'().- ~r~ , 
SIivestre perlcJes - P'l"B 

1 u<:21gnaca em :'.5.5 1954 
.Jeffel"s.JD de Ag'uj{it I PSD), 
AntôniO BaltJlno lPSD,_ 
WilSOn Gonçalves lPSD). 
Ruv Carneiro IPSD. 
Mene-z!'s Pimentel PSDJ. 
Edmundo Levl IPTBI, 
Bezerra ~HO 'P'l'B 1 

Arthur Víl'2:il!c ?TBl • 
o.~cltr Pass'os ,PTH I 
Afonsa Annos .ljUN). 
Milwn Campos IUDN). 
gurlco' Rezende 1 DDN) . 
,\loyslO de Carvalhl. f'L). 
Jo.<.apl1ar M'Hinh0 !:IPI). 
úurfillo Vianna lBP1) 
J\arão Steinbrurh IBPV. .. 

COI\HSSõE 
~>AR < , ARES DE 

. CB IADAS OI!.' AU01{UO COM O 
"R'I 53 OA CO,~STITUlÇAO E 
O 11ft', 149 AUNEA A 00 ReJ 
OIMEN1'O lNTERNO 

Prl)rl.ugaaa ace. 13 I<l: 64 pelO Re 
J.l> JettersOD de AgUljU - PSD 

R-~}' Carnelfl .. : - P~L 
CJ le:"lrnent'L I 1;'0, 6:i >tpruvadt. em 
de dezemt)r<.' 'de 196a 

Ednlund<. um - ?l'H 
Eurtc(l RezeDd.~ - U LJ N 
Mllt<Jn Carnpos _'o UUN 
A.ovs!o de Qarva.lhc _ PL 
Mame ArlDe». _ UON 

1 ~) Para .apur ar a aquisição, 
pelo Oovêrno Federal, dos 
acêrvos de concessionárias 
de serviços públicos e a 
importação .de 'chapas da 
aço para a Cia Siderúr
gIca Nacional, 

MetnOrru - PartlQo,s 
Jeftersuo Of Al'naf - t'$O 
U'.lV Varnelfç - PSD 

Lobào da SIi V€U 1'1 - PSD 
w::soo GuncflJve.s - PSO 
Menez~ PImentel - PSD 

Loba(; a.a SIlveIra PSU 
W\;~on Gonça:"e-~ - Rels Of I Ltf>lf..t Neto - PSD' 

_ Am','J)"} SI!va - ?TB 
PSl> 

Meneze.!õ pimentel - ~tl 
Le\t.e Neto - ElSD 
A1J1a'Jrv .:3HV8 - PTB 
B~zerr~ Neto _ V~ce·j;1re.sld:ente 

PTa' 
v~ga de Senadol PInto Ferrem 

_ PTB 

~l:ves~re pencles _'o P'Q' 
A:'gE'mJrQ dr J"lguêlreao - rra 
E'Jr1c(. ReZê'nde ,23 4 631. _ UDI\ 
Mil.toD Ca m pos - UDN 
[)ame, Knê'ger - UDN 
Josapha' MÚlllhO - Sem Legenàfl 
\.;orslo de Carvalho - PL 

W) Projeto de Emenda à Cons
tituiçâo nQ 2í63 

IDutU'lO UI! PHOlj[UEUADE,: 

D2':-;lglJaoo.-: 'em ',!~ 4 as 
l"l"orroga.as' 
- ate ItI J:l 64 Delo ReQ'JerlmenU: 
151-63 apro\'adç~ em 10 1~ 63. 

Memor~ _ P&ru~ 

Jefte:'50n (1t;. AgUlal _ t-'SO 
Ruy' Oa:l'De1ro _ Presldente 
LubaL da ~i1velr8 - ,..psn 
WI.SuD UvOç.llJVef' - PoD 

~SD 

i Meneze~ ptmentel _ PSO 
Herlba,dt Vleus - Vlce·Preslden· 

'" - I"SD 
Ama!,Jry SUva _ 'P'TB 
Bezerra Neto - P'l'S 

•. _.. Vbf(3 1c Senador C".n:() P'er~ 
relra _ P'1'H 

Sl:vest.re perh,:le$. _: PTB 
Artw Vlrgl:l!o, - PTN 
EurlCc. R.eunaé '2a '1 6::0 - ODN 
M:JLOP Campos - Relator _ UD1'r 
Juâc .I\grlplDc - UDN 
Jos..'1phal Mannho - &.'11 úegt::ndJi 
AlOYsio de Carv9Jho - PL 

X) Projeto de Emenda à Cons-
tituição nq_ 3/63 . 

I:lf"zerra Neto· - P"fl:l 
•• , Vaga do senadOr P'tnto FerretrB 
_ P'l'B 

Stlvest.re Perlcles _' PTB 
Adalberto Sens _ PTB 
Eurlet: Rezende 123 ~ 63} _ UDN 
MUt.on Campos - ODN 
. Al0.VSlc de Carvalho- - PL 
JO~~'Dha,f Ml)r\nho - ~ern Legenda 
JoãtJ Agrip1nc - UDN 

Z) Projeto de Emenda à Cons-
tituiÇão nq 5/63 

·DISPO!!. sOHfa .. o IIUPOSTO DE, 
VENUI\S E CONSIIlNAÇOES 

Deslgnaaa em J1 ,0 63 
Prorrogada tlT,e 1& 12 64 pelo Rea 

luertmenu: numero, 1.154 ·63. apro· 
"ado em 10 12 63 

MembrOS _ parüdoo, 

JetferSQn ;)t Agul4J - flSO 
Ruy Carnelrc _ PSD 
LOba, da Silveira - PSD 
WUSOD Go!]çaJve~ _ PSO 
Menez& Ptroentel - PSD 
Leite Ne~() - PSD 
Amaury Sfl'll~ - P'l13 
Bezerrfl Neto - PTB 

'.' Vaga do Senador HUmberto 
~edeJ - PTB 

Arsremlro dt> Figu€uredo 
Eur1Ct' R.ezende - ODN 
MlI too Caro pos _ ODN 
Daniel Krlegel _ ODN 

E'TB 

A.loysio de Carvalho - PL 
Josaphat Mru:ínho - Se mLegenda 

Z-1) Projeto de Emenda 
tituição n9 6/63 

(INELEGIBILlDADEI 

Oeslgnàda em ÍI.IO.63 

à 

Prorrogado ate 16. 12,64 Dela Re
luertmentQ número 1.1M-63. &.prova· 
do em 10.1263 

Josapl'lat Mannho _ seUl t.egenda 
JÚ~10 Leite _ PR 

à Z-3) Projeto de Emenda 
Constituição ,,9 8/63 

IAVl'u.'\Ul\-UA uos MlJ~ICtPIQJi! 

eSlgnadg em 22.10 63 
ProrToga-à81 até 16.12 64 pelo R,e~ 

:jiJerlmento numero 1. 151~63. aprova; 
do em lO J:ô ,63, " 

Me~bro.s - Pa.rtld06 

JetrerSOD de Agwar - PSO 
RUi Carneiro - PSP 
J03f' FeUclanc ... ' PSD 
WllsoD' GonçaJVefl _ PSD 
Bezerra Neto - ?TE 
Edro undc Le9l - PTB 
Argernlre FigueIredo - PTB 
Mel( Braga - E'TB 
EurIC(. Rezende 123,4' 63) _ UDN 
AloySIo de Cuvalho - UON 
Alanse Artnas - UDN 
Josaphat Marinho - 'Relator 

Sem Legenda 
Aurél10 Vianna - PTB 
Júlio J..elte- PR 

Z-4) Projeto de Emenda 
Constituição nq 1/64 

à 

C11ada pela Resolução númerQ lt • 
-ie 1963 llSSlD3da pelo Senhol NelsOn 
.\1a.culan ,e maIs 28 Senhorea Sena.
jore.s japresentGdB em 30 de mal( 'ode 
19631 

Oeslgnaóll em 31 de maio de 1963 
_ ~>razo - 120 dias, até ;18 de ~ ... 
~mlJro de 1963.-:. ' • 

?rorrogaaa: 
_ Por ma.15 120 dJas, em vtrtuCle 

:(~ aprovação '·do Requerlmento DÚ-
1.~er(l 656~63 do Senhor Senador JoAO 
.-\~rip!Do D~ sessâo· de 18 .de se~em
lro de 1963 j21 boras). 

I 
- 001 mais um ano ,em Virtutte do. 

;Jl'o\'açào ,do R€(jUerlmento número 
n::H):\ do benbor nenaàor Leite 

i \'eto, 08 se.s.são de 12 de dezeIllbro 
e 1963 

Memhl'os - ?arUóos 
JeUeroon de AgulllJ .:.. PSD 
Leite Neto (Presidente' - PSD 
Ne',son Maeulan - PTB 
JO;lO AgrlplOc 'Relaton - ODN 
Jots.p:hat Marinho - sem [.,eg~nda 

(Ele1ção automà.tlca ti... Vlce-Prte· 
siden~e com o Presidente· Ca. R-epu· \ 
bUcal t 

Para apurar fatos aponta
dos da tribuna do Senado 
e outras. relacionados com 
irregularidades graves e 
corrupção no Departamen-

:Jes;gnada em ':!6,2.1964 

Jefferson de A.gUlat <PSO). 
Ruy Carn'ein lPSD.' 
Lobà(t cb.. Silvetra (PSD). 
Wlli;OD Gonçelve..<.. . PSO) .. 
3me FeUrJanc PSDI. 
B.t:zerra Ndt{, P'Tl:! 
A.rthtu VirgiUc P1'B). 
A:ltôni'l. Jucá C?TB). 
Ú'JcaJ Passos IPTBI 
AntOnIo Cario~ UDN) . 
Aloy$ÍC' àe Carvalho' (PL)' 
Euncc Rj'zendj> íUDN). 
Milton Campos CUDN). 
Josaphat Marinho iB?!). 
Júlio Leite IBPJ) -

Auréllo VUU:na iEPD. 

to de Correios e Telégrafos 
.crtada oela ResOluçào nClmerc' 32 

de 1963, BsSlnad~ aelo" senhoJ Jet
re:-soo de Aguiar e maJ.s 33 Senbores 
Senadores 'apresentada na sessão de 
30 '.de outubro de 1963). 

Prazo _ a.té o r1m da sessão legIs
la.tin, de \963 

Prorrogação por 90 dias (até 15 de 
marçc de 1964} em virtude do Re
wertmentc numeft) 1 163~6~ 'io Se;.. 
nhor Senador Wilson O-onçarves 
~PI'Ova.do na sessão de 10 de dezem
bro de 1963 (21.30,. 

Desl.ltns.cão em 6" de dezemb:O de 
'1963 . 

Membros (lU - Pa.rt1dos 
Jefferson· de Aguiar _ PSD 
Leite Neto _ PSO iDISPOh SOBR.. A ADMIN)S'mA· 

ÇAO 00 OISTRn'O FEDERAL .. 
Il1A'l'r.RIA DA CO~U'll'rt,NC~ 
A'RlVATIVA DO SENADO). (j, 

Membros _ Partidos 

Jelfersotl Ge Agu1a.r _ PSD 
Ru, carnelro - P50 

12-5 ) Proj~1:o de Emenda 
Constituição nq 2164 

à A"1lI< Fontana - PSD 
Wilson GonQ8.lves _ Presidente 

tJoSD 

Oeslgnaaa em li IL63 . 
l:'rorrogada a te 15.12 .64 pelo ao· 

querimentc 1 152-63, a,provado e!:3 10 
de dezembro de 1963. 

Membros _ Partidos 
Jeiferson de agular - PSP 
Ruy carneiro - PSD 
Lobào da Sil.elra - PSD 
Wilson' Gonçanre" f'SD 
Menezu Pimentel _ PSD 

Wilson Gonçatv~ _ PSD 
Jose Fellclana' - I'SD 
WIW:redo GurgeJ _ PSD 
Arl'emlro de FlguelredQ _. E'TB 
Se""""a Neto - E'TB 
SU .... tr. Pérlcl.. _ PTB 
Edmundo LeVl - PTB 
Eurico Rezende - ODN 
M1Itou campos _ ODN 
AlOYSIO de carvalho - OD~. 

(Dá nova redação à 8J1nea 0., de 
art_ 101 • ai Item IX dO art. 124 da 
COlistltUlÇão Federal, fi nm de est1-
belecer que selam oroc-essados e lUl~ 
gados nos ertme,s COmuns: 

- - os membros do COngresso Naa 
ctonru. pelo Supremo Tribunal Fe a 

dera!: 
- os membros das Assembléias Le~ 

d&ativas, pelOS Tribuna12 d~ Justiça). 

Artm VirgUlO - Pl'B 
Bezerra Neto (8 11,63 ..... Vlce a Pre .. 

Jldente - PTS 
Mello araga _ P'".J."'B 
JOã.c Agripino - ODN 
DanjeJ Krleger - ODN 
EurIco Rezende (23.4.631 _ llDN 
Aurélio Vianna - P5D . 
Secretârio: Atixfl1ar Leglslatlvá.. 

1?L-9. J. NeJ Pa5SO.!I Dantaa. 
Lob~() lia SU.elra - PSD 

" 
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CONGRESSO NACIONAL 
PRESIDÊNCIA 

CODvoca92,·o de Sessã.o Conjunta para aprecIaçã.o de vetos prcslaencfar. 
SC3sÃo Conjunta 

2- Sessio Legislativa Ordinária 
5110 Legislatura 

Em 16 de setembro de 1964, às 21 horas e 30 minutos 

ORDEM DO DIA 

VETOS PRESIDENCIAIS 

l' Ao p,oje'.o n. 3.600-1)-53 na Cê.mara I n' 167-&1, no Senado, que 
iSenta os minel"sdore.s de pagam.ento da. contribUição arreoo.dada. pelo Instl

SUl<> de ApOSen'ado.rl. e Peru.ôeS dos IndustriárlOll, tendo RelatóTlo, sob 
IIÜlllero !l-54 da Comissâ Mist •. 

2~ Ao prOjeto de Lei n Q 647-B/59, na: Câmara e n9 98/63; no Senado, 
que modifica o art. 16 da. Consol1de.ç'o druJ Leis dO Tra.balho, aprovada pelo 
Decreto-lei nQ 1\.452, dfl 19 de mala de 1963, tendo Relt\tório, sob nQ 2/64, 
da ComLssão MiBta·. 

3' Ao Projeto de Lei n'· 3. 237-B;61 na Càm""" e n' 38;64 no Senado, 
que aor...,ento dOis par~!!Tofos '0 art. 11 d. Lei no 3. SIYl de 26 de asOSto 
cle 1960 (LeI Orgtlnlca da Previdência SOCial), tendo Relatório, sob n' 13/64, 
da comiss~o Mista, . 

•• Ao Projeto, de LeI n9 S/54. (C. N.), quo .Itere a Lei do Servlco MI
tltar, tendo Role.tóTlo, sob no 14/64, da ComLssIlo Mista. 

1 1 

2 li 

• J 

4 • 
O • 

ORIENTAÇAO PARA A VOT,\ÇAO 

Ma.téria a que se refere 

Projeto Que isenta os mineraaores daa contribulçOes 
arrecadadas pelo rn.stituto de Aposentadoria e 
pensO,s dos IndllStrlárf"", 

TotaUdode do projeto 
Projeto que modIfIca o art, 16 da Con.soUd"l1l1o iIeJJ 

Leis dO Trabalho. 
Totalidade do projeto 

Projeto que acrescenta dois parágrafo. ao art. 11 
da Lei n9 3. BIYl de 25 de agôoto de 1960 <LeI Or
gânlca d. prevldênc!e. Social). 

Totalidade do projeto 
Pro!eto que altera a Le! do Servloo MIlItar. 

alfnea "g'f do art. ao 
art. 59 ct>aJ.vras vetadas)'· 

o PresIdente do Senado Federal, no. tênnos do art .. 70, • ao. da Con&
tltulç!o e do artigo 1° 0° IV. do RegImento ComulD conVaoa as duas C ...... 
da Oongresso Nacional para. em sessões conjuntas a rea.ltzarem-s8 DOS dias 
17. :13. 23 2< e 29 d. setembro do ano CID cursn JJ 21 bo_ • 30 minutoe. 
Da PlDnAr.to da OA1Ila.liI dos !leputados aonhecerem do veto Pres1denclal 
ao p"'jeto da LeI 'I>' t 008-B dt Ul&I, na Cllmora e d° 75 de 1964 no 
Sonado). quo InStltal a _Ao moneh1r1. no> contrata0 iIDoblUárlo. d. , 

1Jnte,-we ~ • lIatem& I!JIllIlCelfO pUa aquJs\.e!e da _ proprla. cr!&...J 

0_ Banco NacionaJ de Habitação IBNHI as Socfedades de cl'~d!to tmobUi4~ 
fIO, as letras WlObUlárla~ o Serviço FederaJ de Hablta~:l\.,o e UrbatuSm" O 
dá outras providências. 

Senado Federal, em ~r de agOsto ete 1964. 

AURO MOURA ANDRADa: 
Presidente 

o Presidente do Senado Federal, nos têrmos do 1rt. 70. § 3° era 'ParoU ... 
tuição e do art. 1,0, nQ IV. do Regimento Comum, designa a 5ess~o conjunta 
a l'e~ar--Be no dIa 30 de setembro eoz'rente, às 21 horas e 30 minutos, para
aprf!Clação do veto presldencia,.\ ao projeto de Lei (na l.13'l-B, de 1963, na 
Oâmara. e na 110, de 1963. no Senado) que altera. o art. 189 da Lei na l.'111. 
de 28 de outubro de 1952, <,Estatuto dOs Funcionários Públicos Civis da Untão} 
no tocante à acumulação de cargos pelos médicos, nas autarquias, seM pre-
Juizo da matéria para eSSa ses.são já programada. . . 

Senado Federal, 9 de setembro de 1964. 

Senador CAMILLO NoctrEllIA DA GAMA 

Vice-Presidente. no exerclcl0 
da Presidência 

.0 Presidente do Senado Federal, DOS têrmO$ do art. ·10. I 3D, da Oons
tituirão e do art. l°, 0° IV. do Regimento Oomum. convoca as duas Oasu 
do CongreBSo Nacional para, em sessão cOnJunta a realizar~se DO clla 3D 
d8 setembro do ano em curso. as 21.30 horas. no Plenário da Oâmara dos 
Deputados OOllbecerem dos seguiDtes retos presldenciais: 

- Ao PrOjeto de L.,ej nO 2.023-64 na Oâmara e nO 84-64 no Senado. que 
extingUo carg"" • cria outros, no Quadro da Secretaria do SUpertOl l'rihu
'!"I MUita.< • di outras providências Ivel<> parei.n e 

- Ao Projeto ele LeI DO 587 .. A-63 oa CAmara e ·0" 91--64 no Senado qUI 
.stendo para o exen:lc1o de 1963 a Vigência do crédito especial de ..... .. 
Cr$ 500.000.000.00 (quinhentos mllhões de cruzeiros) autorizado pela LeI 
n' 4.116, de 1ge2, o fim d. atander a despese eleitorais {veto totan. 

SenadO Federal, em 27 de agosto de 1964. 

Senador CAMILLo Noot1EIllA DA GAMA 

Vice-Presidente no exercido 
da Presidência 

o Prestderte do SenMr, Federal, n03 tênnos do art. 70. I 3°. da COnatL 
tulÇão 8 do art. 1~. nO IV. do Regunento comum. convoca as duas Ccd!aa do 
Oongresso Naoional para, em se.sstk conjunta a reaUzar.se no dia 10 de ou
tubro do !IlIO en> curso, iI.s 21,30 OM... no PlenArlo da Càmara d03 Depu
tados. conhecerem dos S~lnt$ ve~ pre.sldenclala (parclala): 

- ao Pro1e1<> de LeI 11' 4. de 1ge4 (C.N.), quo modifioa a leglsloçllo 
dos impostos d«a oonsumo e do sêlo e dA outras providências: e 

- ao Proj.", de LeI no 2.067_B;84 na Camara e no 85,. do 1984 no se.. 
nado, que altera a Lei n' 4.131, de 3 de setembro do 1962, e di outraJ pro

lIen01M, 

Selll'4o iiCer .... tlll 2 de oelembro de 1964. 
Senador CAMILLO NOGtnrIRA DA GA!4J. 

Vics_Presidente. no exerc1cio 
do Presidência 
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SEI'..,!ADO FEDERAL 
C':'~0~"··UJ Lb(iL:;;Lú' r\- •• \,)·l\.Hl.l'\A.N1A, 

fiA 5' LEGISL/lTU iÜ 

o SUi!1:-r ~7 S:c~,':á:-:o p!:o::::d~ 
à le';u;':! li, 3:3 d~ f,2's10 "nte· 
no:', 0,'.-; C .~~~O'.,~'i' ~:'"'n ~l"''.JS.t~s. 

~· .. t i1t~ 

Valhc-me do ensejo para ap::es2ntar 
a Vossa Excelência Os meus pl'otesto'5 
de levada consideraçã . ., €. distim.uido 
lPJrêço. _ Ten. Cel, Jarbas Gon('al~ 
'VCS" Passarinho, Governador do Es· 
tado, 

o SR. PRESIDENTE: 

r (Nogueira da Gama)' 
q hora do expedient~, 

Há oradores inscritos. 
Dou a palavra. ao nobre 

:Jooa.phat Marinho. 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIO>(AL 

ERITO FERE)RA 

c .... r."r- DO t";l'J:<VIÇO 010 f"I,.iBl.ICAC':Õl;S CHI!f"E. OA sc=.çAo o'" RIl'OAÇÃO 

M'JRILO FEélREIRA ALVES FLORIANO GUiMARÃES 

DIÁRio DO CONGRESSO NACIONt,L· 
SE.çA,O li 

6uJ\siLI~ 

liSS.INATURAS 

l\EI'A!lTICOES E PARTICULARES ! FUNCIONARIOS I Capital e hn.enor 
50,00, SeIllestre ••• ••• ...... CrS 

~\l.UO Il\n, ............. ,.. Cr$ I Exterior 

136,00 I Ano ,............... Cr$ 

Caplul e luterior 

39,110 

76,00 
Exterior 

~no Cr$ I08,pt -----_._-- -----
- Excetuat.as as para Q extenor, que serão sempre 

aSSInaturas pOder .. se-âo to~ar, em qna!qut:r époc.l. por 
on um ano 

anuais. as 
seis meses 

- A f;m de possibilitar a rell,]L:SSa de valores acompanhados de 
esclarechuelltos quanto ~) sua 8pltC31;ão, solícitalllos dêem preferência 
à remessa por meio de cheque Oll' vale pOstal, emitidos a favur do 
T\l':iOurn!1'O do CeDartan .. ento cl.;:. Imprensa Nacional 

- 05 suplementos às edIções dos órgãos ofíclais Jerão fornecidos 
ao!> assinan~es s.omente mediante f;\)l,cltação. 

- O custo do número atr:lf;nd,o sera acrescido de Cl·~ 0,16 o. por 
~xerciciQ de.:orrido, cobrar_se~ãf) mais Cr$ 0.50 

I 
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acentuou deve s~r numerosa e hcmo~ \ Benlgna __ de Araúio. Segundo ess.a in.. ~iedad.e que reclama .• algo. mc.is que 
~(neil. co~.s.id-eram'oa- 'ru.zoável. e.m .. for"IDaçãO,~por falw de prática. a. a.tual a almplbS preoeu'p~.-çáo coleti.ViSta na. 
bora pi!iO r~gime 'oonstltuciollal, ao Diretora deixou de emprega.l', algu .. soluçãO dos pCOiJiemas ecollóDUOOS 
19rej~ ~eja ~epal'adll do Estado, dada ma,s ,'êzes. dota.çõ~s ql1e se .destina. que a afligem, mas ex:ge. de cnda 
a po.Jção do Brasil, como Pa.is de varo ao bom funClonamento da. Es.. um de nós, as virtudoo da fé, da e:;-
cristã.c.S, 1.1() mundo civilizado. CQla,. É perança e de oo.ridade, para. apl'oxi-

Apen.2s deSej:lmos assinalar que se AlegfH3e ainda Que a SUD NE está 1na:r OS homens no auxtuo mÚLuo, e 
é posslvel a abertura de crédito e. - fazendo reparos no p~édlO plU'a que UUl~ l1$ Naçõ,c;s na obra comUm do 
pecuu, para uma despesa nova, d:fl-\seJa. entregue ao Go.ernu da P!J~l~ plo=,re~SO .:~v .. l.zador,' _ 
culd,ati.\: não deVe haver para paga- Da. AO mesmo tempu, pda prolessora A carrel.~ eCl~'!'5Iw.;tlca tle Dum .. \l
mentA de verbas p~·ogramad.a.3 no Cr- I.lV.lJ3.rla N..:ruza. de OllVelra ~.lL&l.nCta'l byltO Ra~O&. tem o fUlgOl, e rap~dez 
çameIlto, cu seja de despe,a preVI. _ enviada pela SuperintendéncKt do 1-1.- ~e um ralO~ Ma..s, sua açu o tem pe
tas desde o míc~o do eXerC!CIO f.nal.- I msteno da. Agl1cul(ura, a dlreç.ã<l da lerudfude do .. gestoo e das atitudes que 
çeiro. \ Escola receb.;u comuUlcação da Se- fazem (1, hlOtorlu Nao e et;quec oa 

, ,c:·ctaria. de Educação do Esta~o da nem a sua rápida asc,-,mão diminui o 
O Sr, JclfenOn de AgUla r - P';~- I Paraíba, sol:e.tando a entrega da re- homem ou aVIlta o sacerdOte. 

mitc V. E"X.1,. um 61.Ja11ie? (A.~~entl I punição cnde funciollJ. a &cold de A população p,arael)se que o viu 
mtmlo do oraa-CI) _ Louvavel. a meu - Economia lturaL jc.vem pz.Cire, o'Clenaao pê!1J \.1.uv.50 
sa~cn1. e 1011vcrC's merecem as C.·H.Ca.,., Sr. Presidente, a locàl:.za;:ão daqu'êla Al'ceb..spo Dom Ahneloa Lust.c-.a, em 
fornnl1a-~~s por V, Exa" no .",?ut-.clO Escola no no;:Cie:;te bl'asJ.leuo não po- 19 de outubf() de 19~9, &.:i,sUU m-ais 
COIlstruUl:o J.e atraJr. a ar,811ç.iO d.? del'ia ser m:lis .acer~da Situada nu~ alegre SUa. So:\graçâo eillscopaJ na ve· 
Govêl'no pura pl'oblema cn.l.c181 comu ma. cidade do interior d.a paru.lba de lha. Catedral de Beié-m, em, 1'1 de Ja.
() de que .'>e trata, Realmente",~ GL1.a~ ';'l'andes possibilidades, cenr.:o de pro- neiro de 1949, (je~ nnos àepOls, t:,e::ldo 
dro esDO~'.:Uo P.)l· V. Exa, CJ~! e.:.pO .. - ciução agl'ioola, com fac1Vdade.s de sagrante o Oardeal Dom Jaime de 
de a to~os (;$ outl'O;; das Utllda.~.3", ali. i.ran..pol'te. pOl'que :.ervido pela Rêde Barros Càmar(l, que, ant,erl(>.Jn nte, 
:Federaçao bra..,llella. No, ~~lr.~a F'e:rovhítia dô NOl'dek'te e pela Rede lhe conferira o CanOillcato. 
Santo, a v311tJ. Casa de M!sel':co~d~a de Viação Cearense. teria aquela ci. A alegria da sagração seguiu-se a 
de V, itõrla {; a ,de ,Cac.hoeira do lt.:;t.- dade, com a l'eurada da. 'Escola, UIU i;eparaçao, ind.o Dom Alberto para a 

t 1 - Arq\.lldlOcese de Manaus, MdS \'OHOU 
pemmm, dU~j mstl u.f.~oc::: que alen- JTande prejuizo e sua populnção ve~ a Belém, como ArcebISpo, de .sua Ar
dem aO.:> ina.gCn;es·dn Es&.ldo, C0:110 da. frmirado o seu dESejo de vê-la qUid.ocese 'l"Vlra. ser o biSpO muitQ 
al)..~ na Bahia, Jc Nilnas Gera,s e do ~1i funcionando. r-
Estado d3 Rio, estão em sJtuaçüo JI;!- 'Ne~.:;;e sentido Sr, presidente e Se- amado em mUit.'as comumaaut-s, a 'Cf;
p:oravel, não rCCebN1Qo a; \'erb.1.s, (,1'- 'nhO!'~s Senauól'es tr;ço veemente tudantH e a. ope.:'árLa:, 'ncluslve. l1ara 

diná.rias ou exLraor'dmárias,' l:l e-Ul- a"ê:Q ao Sr. Minisho da A"Ticullura ~er o verdadelro p!udor de tóda fi 
, P to, comullldade paraense, 

dade..'> como o Ho'>pital Inf,(l.lltd N. 1:), Par,,_ que pro.cure SOlUCiOllar o p=ooIC- A intclec:tu-alidade, dçn1ol1strada 
da Glória, de Vltór:a também c.5t.á em ma da Cidade de Souza dcst.in:mdo- desde OS bancos escolares no ColêglO 
estado pl'::cá1io, não. teIl;do s.<3quer di. ,he um outro rn:édio no lOca!, para que i.\-Iarista de Belém, a, generosIdade do 
llheiro .. pur!'l. comegUlr, vltanlinas p3.l'a I!;, ezcota. permaneça servindo à popu- coração voltado paI·e. as obras a~SliS
ntenun àS cl'lllUças anemlC!lS ali n;-,s_ l.::.çio interiorana de minha terra tenciais:, e, de elevação c,vilizfl.dora 
pi~.a)j;;;ada;, em estado grave, necZZ- l1\ltJito bem). . je urn{\ vast<a favela como a Vila ela 
~i:.anUo. portanto, de urgentes proVi- ..... ~ Barca a· I' or '" d Cal 
de'nci"'-' para s"'lvn-r.lhes a v:da, ACrc- O SI", PIt .... SIDENTE: . a çao v g o .. "" O equ.s-

FtOl discU2.são .. tedaç§.o final. 
(pa·usa.) 

Nenhum dos Senhores Senadores 
desej.a,ndo usar da. pahrvl'a, encen'o .. 
discussão. 

Nâo tendo oovidO emendas, nettl 
requerimentos no sentiâo de que a. 
r.edação final seja SUbmetida a vo-t:Ala:, 
~ ela dad9. COt'T..O definitivamente 
aprClvada, independentemente de VO .. 
roção, nos têrmos do art, 316~A, do 
Regimento Interno. 

O projeto voltr.lrá à Câmara. dOS 
Dcput.ado..<;, para. acompanhar O estu
i& das emend.as do Senado é designa. 
do o Senhor Senador Antônio CarlOS, 
Relator da matér!e na Comissão de 
LegiSlação Social. 

Ê a seg ui.nte a Redação Fina.l 
aprovadl1.; 

RcrtCl'c;âo da.s ementta.s do Sentz.. 
do ao proJeto de l~ei da Câmara 
rt9 19, de 1133 (n9 3,840-B·62, 
1ta Casa de oT1gem) '/ que a'ltCra o 
parj{Jrajo Único ao art. 29, da 
Lei nÇ! 3.149, de 21 de nul.1o de 

1057, que dispõe sóbre a~soc~aavB 
obrtgatÓf'ios do Scrvico de A <;sJ$ ... 
tênCla c Sel'VIÇO Soc:o'l dQ8 Ec"~ 
1/Omiàtios. 

F:MEND.\ 

A(, alto 1<' : 
Oll~le se li!: 

data de 1.1 de J~mha de' 
lOG:J" , 

~ .. ta, a levar a doutrína cf1,stã a mUI- "!!té à d?ta d~ 25 de junho di 
19:H". dLo que o Ministro Raymundo de Bri~ (.Nogueira da Gama) _ Tem a pa- tos núcleos e a todos os homens. de-\ 

to e oS:'. Pl'e.'>J.dente da República, ].3.\:8. o nOOl'e SEnador Pedro Ca.!lc....fO. :am a DO~n Alberto Gaudênc o Ramos 
).1~l.1echai castello :B1':1nco, Ve!'ll,Q que "'I D ' o. ::;,~!ardão de ser re:llmente Utn bl<;- EME=,DA ?Ç\l 2 (CLS) 
(\s verbS3 de~tinada3 a essas enÚdU- U '" L PE RO CAIL'~EHtO; po paffi{:n~e \colta-do para o seu /?,S- Ao p: ré:;,;!'.:do único do art. F': 
dcs parl:cU.i.al'e~ nuo podem seq:Jer . <.LJ o segu~nte àtScu1sCj - Senhor tad,o e o se~ pOvo. ~uard.nnQo a tra-j Tn\n'-tOlme'~c o pa:':\grato em ~ 1" 
.ser redtl~.da.'3, porque cuidam de um .~~t...:, ... h:!J.lLt:". ciennú .. e,:; ~e!ui.O-oJ.'el'>, a l' dl!;ao dos biSpos Romullldo, de Ca- '" ac~ """'U'''-5€ "'~~U'nfc' 
pl'LbJeml:l. que n:10 pOde ser pl'o;.e!a- .... e ~ ... ~eUlo(O Os p·J,laenb ... o le.':>ll:J3.LaUl meiá. trad:çio tão bela na histórIa I" '.v~_._ o ~~,,' . 
do: a SUln.lC do povo. V, Exa. !0<::.. ... ,1,11.4' Quql, que lHes e mUlto e",::oa t: do pará. "~ :p _ Se~t0 cOlllpi.l~adaS, p:lra. 
li ... .(.(, poaalJto, Um <ls.unto essen~~.á. _!"t: >1(;5 11l.,::L1S Lioores cCheg .. l,,'i peçi,.o Para o ilustre Arcebispo de ?.:-lem efeito dJ. Lxnçao do perioc~o de 
à Vida bra lleira, '1'ellh(" a eSpelau-;::\ .o'_.lll"'::':',,<O pa'.a bzer leg...sl .... l' lJ~.;:.. que se ViU cerco.::do do respeito f' do 1 C:J.:en2Ja, as cDnt.J:ib'Jjçõe~ já pa-
.de que o u..!'curso de V. Exa,. e a ~D_ ':'!sa" L.1~a-Se ao vua.leu. ;::ai.:er ... O,;;.tl amôr dos par~en. .. e.s, é ~t1e, ccupo I g.U pé'lOS E.?rv:dotcs e recüllt:das 
lidari'20Jde, que e.,ti l't..c.:bendo f(1tãO <,1,,: ,I,)(.,Jd AJbeno l.lauaeX,C.D l't..lmo.,., esta trjbuna, pa.-a manf ;t"Ç'::!D c}o à c':'nla, do S.A.S.S,E." 
com que o G.:Vérno veri!ique C(le U j <-Uc .... o.,:,po N .. et,:opc~,ttlno de Se.cm ú:J I ap!·êço. no reconhec'rhento. de uma 
p:·clJ;:-mc. e y:tal para a naçio bra-' .t'.na, . obra que, para ser volt~da )J?'!'a o E~/IE.;N'D.'\ N J 3 (CLS) 
ô~b;ra. .l'IiJ.S [€,y[a.:. do juol1Cti, C3.(J.aa':'" '7;0,'0 e a coleth'id·,de, " taml)"'m 'Im? J .. \3 ano 2); 

~Y111 U111U, ".Ul~CC.p..\ ... J..(,. ue \'f.lh·.t am~, ohra d8 relev9ntl" jnt~re;::<:::! r''f~l'co. 
O ~R. ,.JCS,'\PHL\~' MAF..I~HO. l'~l4.ue a ,iC' ae 1.".hLl.O,·O Dum ... ",l;JefLC rnu'lo bem l/rlllto t'f'1'1) In:::'J'l ~:', entre- a, p.1 T':!'V.B.<; "L'~'~S" 

C~~l)~,/'.C v":'"S;. p~eSl~cntc: p2.'lS.;~ _,,~aJa em rtO.llU pal·t:c.p<tn ... o 00' r, .... " e ",M S[~.,ll:lk p.op:;,,;, ... O··, a. 
ftl • .:n~ u.') f<;; nO.).e senafiOl .J~H ... r- ~Ol1el1!O bo.;..Lm~l1.tJ, l'cllU ...... l-be to-,. (:on.:!",\?.~('r.:"ll''''l\''.:f' 0'; ;-:-;:::':'-:'G!)F.S ;<fo.~'·~r:a: 
.sou d~ A-:UlJ.r, ,) prOblema se l'epet.e ''''J.S as Cla.i~e". tiO .1;-'.1:"-, fI;~c~<J...:n:;'Q G ":"':'-~.~DOR3S 
er~: ~~:,:;;J E~.~"O ... ~. Ape.ar d.!l~o, n<.:o l.mSl .. e A:ceiJlS~O mun lt:.:;~otçOes aa,., Oscar Pa~5cs, 

- tl .... z:.n ... ·" nY,~~. 11l"Lantt., critIcas ao ... u!.o;!d<:.úw Cl",6 e miL-tarC.l, (Ie 5eu::.. . D2siré Guarnny. 
GOy~~nD, ,,0 oJJetivo dest,.1S palavras l.elS, <1ü juvemune e U.,J, .,~c.eQJ.(.';' M-:rtir.:s Júniol'. 
é o ce l~· .... ['r.l! um apelo conflan,.:.>. l'jJ .... ntense, AS nGmen[.;,,g~ns panlcula· Sebastião Archer, 

l-'~ú..m:J.", (nflU1, ao Govêrno dQ R·- .{!" t!ntl'e a::; \ quaIs s.tUliram-se % 

"rlU:8.nt2 d~z tia) ane3 cense .. 
c'.\tlvo.:;.. " 

E::-'1ENDA N J 4. (ClS) 

pilol:c.'l ({U;, junte a.c,s aros de t't: dS / de~ CClll\.l.lW<-mLe.:. nlJIH.:'l.res elas r~Ól- Siil;efre-do P",(!h~co, 
c1emcl} lt<!çoe.:; de pied3de, que ào ,;,it,; Armadas sedlads,s em B~lem o Jo§.o Agripino. lncH1~-~e, entr(' as !H12vfa< ·'~llpJe .. 
çO!1lp.~nHHlta:e-, dos prime.ros, e q:le uov.t::rn'J.<l.or do Est'.lQo e o .Prel'elto Henbaldo Vieira, O1cnun", e "Ine·dente sob"'e o venci .. 

e l JC<lé Leite jlUel1to., a e"pr<'~~ão. l'ep: . '('11 3m, no plano d'fl penSam2n_ 'da Capital, e as Classes cons ... nado- Y • 

tu le:go, deveres essenciaIs do EoStadO./ ;às, sucederam-se as 1l1alllfe.:.tações Eurico Rezenó-e. '·.du"i'l11te dez i10) nno.-; come .. 
Ul1Utto bem.' mwto bem! palmas) públ:ooS no la:go da Catedral, em RRUl Giuberti. cutH'O.:\." 

O SI' pr~'~Ú)ENTE' In~presslOnante deIrf0n6t,re.ção de f1- Bezerra Neto (11). 
~ \'. • lo.oc. , (~·elldoJ.de ~ de re . .5pélto, Por parte ctas O SI,t. PRESIDENTF.: I E11ENDA N° 5 lCLS) 

(Ncgueml. da G~lma) Tem .a pala-r congregaçoes rel1glOsas, j 

"ra o ncbl'e SEnador Renato Silva. ,Depois na própr~~ ~utedral de Be- (Nogueira (ta Gam(O - Kfi.o há, O p::JI'á;:JJ ~!o limco do art, 49 lXl.ssa 
lPaU~'a), 'Jem em wn ato puBllco o poYo pa· m-3,ls ora,dOl'es inscritos. {PCI!!Sa.i rIa \,er a ~egu!Ute redaçao: 

meuse lotou o secUl·a.r templO, tOI, E t· t s 1 "Paragl'afo u· nico _ Os Dil'e~""-NilD €.:;;tá pre~cnte !J.lmbcm, um magntflco espetáculo de :;;ao presen es 29 Srs. etl,,, , ores. <.v-
res do ccnSelho Supenor e das 

Tem a palavra o Sr. Senador Gon- arte reunindO-Se o Coral e a. Orques- Pa~sa-lie à CaIxas ECOllõmH:as Federais' SIL 
çal\'es de Abrantes, ira Sinfônica da unjveraldade do -o ' lO S ti A pa,:á" pnra uma demonstração da ar. OHDEM DO DIA ~Ia m:;crl 5 no en'lÇQ e ssis.> 

o ( ONe di tellclu e Seguro Social dos Eco-
O ",fi. ~ ~ .,AL\'t:S DF: .. \UHA~- te sacra me eval que G tcdru impre.s'" As matérias constantes d-os dois .rlOm!~U'lOS, cOmo ílSb-OCLados .t'acul~ 

TES: \Sionou. A oter4 da llJmenagem In' d d D' • . _ teta pdo próprIo Govel'!ladOl' do E.:;- pr lelros itens da Cr em o 1:1. estao tatlvo$, desde qUe o requeiram no 
. ('5e,~ re~.saop~o oradOr) _ Sr. pre- tudo, Tenente Coronel Jarbas Gou- em fase de votação. I prazo máxima de 30 (t1'inta) diae 

61~cnfJ,., 8_.5, ... '~r:a~otes, ccu~.o esta çalves passa1'inno, falando em nome Em conseqüência da. falt{t de a, cont!lr da d:l.ta do respectivo 
tnbUl1p, p·9.f9:' .dinglr um apelo ao de um povo qUe vé em Dom Alberto quorum ... ficam adiada!'! para s próxi· ;; to de nomeaçãO, hajam sido jul .. 
Exmo, ~r, MlDIStl'O ~a. Agl'lcultura, Ramos não 6Ó o Arcebispo. mas, o ho- ma seSS30. gados apLos em exame médicO 

EIU ~Ou2.a, 8rs. senadores, na pa- melll e o Sacerdote vo!t·:>.dos p-Rl'a a Discussão, em turno único da. tll'ocEdldo pelo mesmo Serviço, fi! 
r~.íbs, loca!iza-~e a Escola àe Magis· vida. a "'ente e a ctio'nida<1e da terra redôlGão fina! {oferecida pela Co- tenh:::m menos de 55 (cinq.üenta 
tério dE' Econcmla B,ura,l _ wna das parrlense. c e CinCo) snos d.e idade," 
pOUC:I.s q'le existem no nordeste bra- Há efetwarnente na ident.d:1de dos mis.~ãQ de Redação em seu Pa~ 
siJeiro _ e que está na iminência de sentimentos populares a mais perfei- recer n'? 941 de 1964) das cmenda..'l EME;SDA N° 6 (CLS) 
,'>er retcrada daquela cidade, confor- ta justiça. Dom Albed-O Ouadêncl0 do Senado ao Projeto de Lei da 
ltl e int'ormação prestada P e 1 () Ramos ê a próprla personificação da Câmaro n<' 19, de 1963 (númerO 
Sr, Ministro ds Agricultura ao nO- Igreja universal, traduz:da. na fé ir- 3.84'·B-ô'2 na Ca~Q de origem). 
bre Ser.adol' Argemiro de Figueiredo. removível e revitalizada ha ação 're- Que altera o parágrafo único do 
A E:scola func:.ona regularmente des- novadora e jovem, O jovem Bi..'~po art. 2~ dh Lei n Q 3.149 de 'H de 
de 1!35-:'\ 'ob a .orientação da Pro- traduz e eleva. a ação renovadora de. maio de 1957. que di<:P'ÔP sôl)re 
te.::,~ôla Albnni E~rN)5 de Aguiar, que, Igreja Católío3 realizando sem a tJ~- u"'soclaõac obriJ;ot-6rio,<: do Sf'l'y\ço 
por injuuc5c;;: pO!ítica.s, foi exone:'ada paganda da d!scussão. a verdadeIra dr ASSi."têm:ia (I Scrviç-O SO::l(1,\ do.<:l 
e p81'3 t> CltJ'go nDm~ada a Pl'Ofc8,<;Ôra nçfi.o soch! e c:i."ti:l.1ú:~~di)ra de uma Econo;n:árioEl. 

Tl'an~;'Ol'me_se o atual art 5° em' 
art, 711 e acreSCf'ntem-se o~' segum ... 
tti: .... digo.,s 5'" C 13"'; 

"ArL 511 Não &erá imcríto no. 
Serviço de ASf':istência e Seguro 
SOC!?.! dos Economiáriol-. o DIre .. 
tor que, fi data do decreto de no-
mcaçí!O, já. e,~t·eja flssociado .& 
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qualquer outro órgão de pre~J.U .. ~ ~ào- tendo' ~navido- . ...mendas, llem 
ele, ainda. que em decfJ.1"rêIlma. de requerimentos no sentido de q,ue a 
emprégo ou M-tvl.dade privada, ou ~edaçáo final ~€ja. submetida a. votos, 
que, ,em ccnseqtiêncla d.e função é êlé. 'dada como sefinitivamente 
.pubhca, mIlItar ou clvil, tenha D.pl'ova(la, 1nd::pfndeutemente de vo_ 
apooenta,doria ou inatividade l"C- tação, nos têrUlOS dO- a.rt, 316-A, do 

Presidente do Senadc., Fede,ral. 
mulgo <r seguinte 

o SR, PRESIDENTE: 

(NogueiTu. da '. Gama) : 

DECRETO LEGISLATIVO 
DE lil64 

Di.SCussã·O, em turno único, da 
l"ftd.ação final· (oferecida pela Co
nt\.ssâo de Redação em seu Pa-

Dllmel'ada prevISta em leL Regimento Interno. r . . I 

Par:ágl'afo ·único. Rl'~.S9JV'ado o o proje~o irá à promulgação. - 'I' 
dispooto ne.ste artigo, o Dll'etor . " _ -
que vier a ser inscrito ficara .5U- E a seguinte a f'edação final i 
jeHo a um perlodo ae carência de npro\ráda. -"\ 
5 (Cinco) . ano.s, p-ara efeito de 
aposentadmia ou pensão. Redação "t{nal do· Projeto de 

Decreto v::gislat,vo' n9 59, de 1964' 
(n9 128-A-64, na Casa de origem) . 

Mantém o ato do Trl7;unlU de recer n9 964. de 1964) do projeto 
Contas da. untti.o denegatório de de .Decreto Legislativo nO 85, de 
-regt3tto n contntto celebrat!o en- 1964, ol"iginãrto da. Câmal'a dOs 
t.re o Departam,mto Nacional de . Deputados, nO' 82-A·63 na Casa 
Obras Contra .as Sécas ,~ a Pre- de orlgem), que mantém ato de-
fEitura Mu.niC;ptyl de Pi(';ncó, Es:. negatól'io do Tl'i:bunal de Contas 
tado cU! Paraíba. da União a. regLstro do contrato 

O Congresso Nac:onál decreta: celebrado entre a flrm.a.. mM do 
'- Brasil _ Indústria. MáqutnLs e Art. 6" O aSSOCiadO Ot)-:'lgnor':;,: 

. (lu facultativo que peraer o eU!
p!égo, fôr suspenso de ~uas fWl
çoes ou se licenciar -par9. trata~ 
menta de interê~ses part.1CUlares, 
somente poderá. continuar e. con
tnbulf para·o. S.A.S.S.E. com 

Faço saber que o Congresso Nacio
n'l.l aprovou. nos b1rmos do brt.. '1'1, 
~ 19, da Ccmt!tuiiião Fede!al. e eu; 

Art. ]9 :s: .mantido o ato do Tri- Serviços Ltda. - e o Ministério 
buna! de contas da união denegató- da V!ação e Obras Públicas. 
rio de :registro ao contrato celebradó Em discussão. (. Pausa). 
em 19 de B'bril de 1954, entre () De~ 

...................................... 
dlreito aos benefícios e vantàgem· pi'e.3'df.nte do 'Senado Federal, pro
pelo "~lesmo concediàOs, Se p::gar mUlgo o ·seguinte 

partamento Nacional de, Obras, Con.. Não.1'!a.vendo quem peça a palavra 
tl'a t\S Sêc-o.~ e a Prefeitura. Munic,' ~ 'PAra"' dISCUSsão; dou-a cOmo eneer .. 

<-.:> rada. ' 
paI de Piancó, Estado da Paraíba, pa- .As!;im, não tendo havido emel1das. 
ra construção, sob regime de ioope- nenl re<I..u~rlmentos Do sentido- de que 
ra-ção, do açude "Oa-rrotes". '. a rertaçao final seja, submetida a. vo .. 4l contribUiçã.o de segmado e matE 

. a· qué seria_ devida pela Institui- j DECR:n:fO LEGrSLATrvo Ng 
ção ~. que estava vInculadQ." ! DE .1964 . 

EMENDA N' 7 'C' U) . \ . ~ Mantém o ato do Tribunal de 

Art. 2P Este. Derreto Legislativo tos, é el& dada. como defin!tivamen-· 
en.trará em vigt}!'_ na data de sua, pu. te Bt;rOva.da., 'Independentemente de 
bllcacão. re\'og2J.1as as disposições em·!.V"otas~ao. nos' têrmos do.~rt. 31.6-A, do' 
contrár.!o - \Regl1l1e-n to Interno." . 

r ... lude-:oe para art. 10. o atur/ r,~L 1 Cohta"S da unUlo denegatório de 
69 e 1nc1uam-se 0.3 segumte,s .arL~go:, 1 :reyis1"'C! a ·têrmo de a1uste. êmtre 
lló,O' e 99; ) o DeT e a firma Construtora J. 

Patrício Limitada. 

A.rt. SI? Os funcicnarios O<:'f' 
CalXas Econômicas Estadual':-, bem 
como, Ol:: servid.Ores das ,A...t:,:;:oc: .. ~ 
ções' de Clas:;e que congreguem 
eXéLUSn's.m:?;nte €c'Dnom!ál'ws, :.e

_1'010 lllscrttos no Serviço de A551~
tencla e Seguro Social dos Eco_ 
nonllá.noE, como a.5S0Clactos facul
tativos, desde que o requeiram 
no prazo .c 30 (trint.a) dias, fi. 
cJllLar da- datr. -desta Lei ou da 
a:tmlssâo na entJdade emprega. 
dora. provem. ter menC$ d.e .2C 
Hnnta e seu,) anos de idade na 
data de sua admissão, -recolhanl 
as coirespontlentes contribui.çõe~ 
e najam sIdo julgados aptos etn 
exame .médico pro::edidO pelo mes
mo Ser-viçó. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 :t. mant.!do O a.to do Trl~ 
b-unal de Contas da União denegató. 
do de reg1stro a. têrmo de, ajUlite. ce· 
'ebrado em 29 de. dezembro de 1949, 
entre '0 Departamento· dos COrre:os e 
·re'égra.fos e a Urros: Construtora J. 
?at.rício Lim:tada, pura construção. 
De'a segunda contratante. em p1'mse
guimento de uma, 11n.oa de r'lUt."". Tl!l
""'.;:t cabos te1e~rãficOS. no refúgio cen
tra1 da Avenida BrasiJ. na cidade do 
Rio de Janeiro. 

Al·t. 21? ~ste Decreto LegislatlVü 

Parágrafo único. A 1.n.scrição 
dêsse.3 servidores será feita. medi
ante requerimento .do interessado, 
encaminhado pe~Q, entidade em~ I 

. pregadora com a. sua j.·e:::peCtiva 
concordância e declanção' de ven~ , 
cimentos. 

entrará. em vigor na data. de sua pu .. 
l:Jl.i.cn,~ão . .t(,)!"ogadas &:,. dlspcsiçõ~s err.. 
eontrãrio. 

o SR. PRESIDENTE: 

• (Nogue:ra da Gama) 

D'scussáo, err turno único, da 
reda'Ção final· (oferecida pela Co
mIssão de Redação em· seu P.a~ 
recer n9 967, de 1964) do- proje·· 
to de Decreto Legiàlativo n9 46. 
de 1964, originário da Câmara 'dos 
DEputados (nQ W3-A-64 na Casa 
de origem). ql1~ mantém deçisão 
do Tribuna.l de Cont.as d>l União 
que negou registro a contrato ct., 
lebrado entre o Departamento 
Na'cional de Obras contra as Sê~ 
ca."· e' a Prefeitura Municipal de 
Piancó. Estado da paraíba.. para 

~ construcão, sob regime de coope
ração, do açude ':Garrotes" . 

Art. 99 para '0 efeitó de apô
sentfl.Cloria do.:;: a:osociados menc:O
nactos no artigo anterior, deverá 
~er cons.l~erado o tempc. de I:i€l ~ 
VIÇO prestado na resr.ectiva enti
dade empregadora e os bcnef.ícioB 
d.e aposentaC1oria e pensào ~er'ao 
conced-idos em função da média 
cto salario pago' nos últimos 24 
~vinte e quatro). meses; llmit-ado 
O provento 6.0 máximo !ia retri
buição que corresponder, no Sel'
viço público federal, ao atual 
símbolo Le, ou ao que a lst.e 
vier a ~er equivalente." 

o SR, PRESIDENTE: 

·i.Nogueira da Gama). 

-g~ 'd:~cussão 
(Pausa,) . 

a redação 

Nenhum dos Srs. Senadores pedin_ 
1.0 fi. palavra. encerro a discussão. 

:r-.~ão havendo emendas, nem reque
rimento pará que a redação final se_ 
ja' .submetida a. votos, é a mesma da'
d.a como definitivamente aprovada.. 
independentemente de' votação. de 
acOrdo COm o Art. 316~A db Regi
mento Interno. 

t? projeto vai à promulgação: 

. ~ a. s~Uinte a redação final 
aprov&da: 

DiS::USSâO, em tUl'nó único, da 
redação fina.l to~'erecidl\ p.::ia Co
missão de .aet1ação .em seu Pa.re~ 
cer n' 960, de 1964), do Projeto 
(le :Decreto Legislativo nQ '59, dt! 
1964, 'Originário da Câmara 0:0::. 
Deputados (n9 12S-A.64, na Casa 
de origem), qu·e mantém: deciSãIJ 
(le Tribuna! de contas, da Unjão 
que .negOu registro ao têl'mo de 
G.Juste, celebrado em 29 de dezem
bro de lM9. entl't o Dcrr e a fu
ma construtora J., Patricio LimL 
tada, para. construção de uma.. li-
nha, de dutOS, ·na. Avenida.' Brã.sH, Redaçúo ji1Ull do Projeto t1e 
na Ciqade do Rio de Jan~iro. Decreto LegistJJJivo nO 46, de 1964 

Em cUscussão a redação final. (n9-103-A-64, na Casa de origem). 
(pausa) . F'aço saber flue o Oongres-so Nacío-

Nenhum. dos S1's Senadore't dese-' nal aprovoU, nos têrmos do 9.rt. 'i7. 
Snndo uc;ar da DalaVl'a, encen-; a dis- ~ I?, da Cons~ituiçáo ·Federal~ e eu, 
eussâ..o. I ..................................... , 

. . O. projeto ir6 li promu1gaçr~o.. , 
O 8R, PRESIl?ENTE: . 

\ 

E"" a, segutnte ª redaçâo fina.l 
(Ncgucira da Gama.): ' . aprovada: 

D:scussão, em turne ünlco, da 1: . Redação "final do Projeto de 
rednção final fOierecida peTa Co- . Decreto Legi81atioo n9 85, d.e 1964 
m:ssão de, :Red:1'Ção em seu Pn- (n9 82-A~3, na CaSâ de ori~'em). 
rec~r n 965, de 1964) do Projeto Faço saber que o Congre~sd' N-acio-
Çle Decreto Legtslativo ti 80 de nal aprovou. nos têrmos do 9Xt 77 
1964. originário da Câmara' dos §, 19, da constituição Federal, é eu: 
Deputados (n 3$-A·63 na Casa de ..................................... , 
orIp:em). que mantém decisão do . . 
Tribunal de Contas da União; pre!llClente do Senado Federal. Pf?-' 
denegatória de registro d ocon~ mulg() o seguinte 
trato flrmadC!. entre o Gc;.v~rn(} do . 
Estado de Sao Paulo e o Min'!.lDECRE'TO LE!GISLATIVO NQ ..••. , 
tério d3! Agricu~tul'a, para des::n ! DE 1964 
volvimento da eu:tura elo tr:go. - II Mantém o ato do 'Tribunaz de 

_ En) 6.iscU.!.são a reda.ção Dlal. (Pau- cantas da união denegatório de 
sal . "·1 registro a contrato celebrado e1~-

tre a. IBM do Bra.sil e o Mi1tisté-
. .Nenhum dos Srs. Senadc.l·eS· dese- rio da VJação e Obras públicas._ 
Jando usar da p~lavr.a encerro a 
discu.ssão. (Pausa).' . 

Não havendo eme-ndas, nem reque
r~mento no sentido de qUe 111 redação 
fmal sela submetida a. votos, é a mes_ 
ma dada como definitivamente .f\pro_ 
vada, independentemente du votaçã.-o, 
nos têl'm-os do art. :316~A., do ReO'i_ 
mento Interno. . ' ., 

Vai à promulgaçlío. 

o "Congre.s.sO Nacional decreta: 

Art. 19 t;:" mantido O ato do Tri';' 
bun~l de contas da. União denegató ... 
Tio. de registro ao contrato celebrado' 
entre a mM do Brasil, Indústria Má': 
quinas e serviços. Ltcla. e o Minis
tério da· Viação e Obras Publloo~; em 
21 de setembro de 1961, pa:ra a ioca
ção de mãqulnas elétricas de es!a.tís .. 
tica. e contabUidz.de. 

E a segUinte a 
aprovada: 

red3tãO finD.'1 Art. 29 Este Derreto LegislativO 
entrará em vigor na data de sUa pu_ 
blicação, revogadas as disposiçôe,s em 

Reddçáa final do Projeto de contrário 
Decreto LegiSlativo 111' 80, de 1964 .!ôt ~ 
(n' 36-A-6~. 114 Casa de crlgem1, O ,R, PRESmENT~: 1 

Faço &lber que o Congresso N€lcio- , (Nogueira da Gama) - :Esgotada 
naI o aprovou; IlOS têrmos do art. 77. a. matéria da Ordem .do Dia. 
§ 1·, da OonstituiÇil.o Federal, e eu, ,Não hé. oradores inscrltos. (Pausa.). 
. " ...... : .........•...... : ........... / Nada.- "maiS havendo que tratar Vou 

pre.~ide.llte do Senado Federal pro.. encerrar a sessão. designando pita a. 
mulgo o segUinte • próxima. a segutnte 

DECRETO LEG ORDEM DO DIA . . ISLATIVO N' ..... , 
DE 1964 S-essão ~e -15 de setembro de lH64 

Mantém a tücisão tfu T;ibuna'Z (~erça.-feira) 
de contas da união denegat6ria. 
'de registro a ·contrato firmado ""11_ 1 
tre o G01<.§r)to do· Es-tado de São Votação, 1;;1..0: primeiro turno, do 
Paulo e (I Ministério d4 AgrieuZ- "Projeto de .Emend~ li Constituição 
tum; pan" tU;~enf)olf7imento da n9 3; de 1964, de iniciátiva. do Senhor 
cultura n. trigo. Senador. ArgeIllirO de Figueiredo. que 

O Congresso. N.aclona.l detreta: altera. o art. g7 e ·suprime·o § 29 do 
al·t. 156 da Constituição (sObre· aqui-

Art. 19 :m mantido o ato. do Tri- sição, uso e distribuição da. proprie .. 
bune.l de Cort.~ da União denegató- dade) , .tenoo Parecer iavoráve1, sob 
rio de registró ao contrato <:elebrado n? 690, de 1964, da Comissão Espe .. 
em 22 de julr..o de 1953, entre o Go~ elal. _ l, 
vêrno d() EstMio de Sáo Pa.ulo e o . 2 ... 
Mjn~tério da Agricultura, para desen_ 
volVlmênt(} da cultura do trigo no Votação. em turno único, do Re
referido. Estado. .' ·querimento.' ng 363. de 1964 em que o 

81"; Senador Daniel. Krieger. (Udeli 
Art. 29 1ll5te Decreto LegLslaUvo da União. Oemocrâtica Nacional) M .. ~ 

e~trarã. em. vigcr na. da.ta. d~ sua pu_ licita urgência. nos têrmos do art. 32&, 
bhcaçãO, revogadas as disposiÇÕes em n9 5~C do Regimento Interno. para I 
contrário. o Projeto de Lei da. Câmara ~9 1156, ~ 



ue 1004. que crl& o lmpú,to sôbre o. 9 Imo, no 'V:Plor de Crt; 400.000.000·00 Constit" .. üçfiO e Justiça; de Ilk:OJ.lo:nll1: 
produto da. sua ar.rec.adI1Çã-Q, institui Discu.s.~o, em turno' único. do Pro- (qua.trocentos mUhõ~ de. cruzeiros) J e de Flnançaf!. 
o "l ... ·Ulldo Nackmal da Minera.;ãa e jeto de Decreto Leg~lat\vo n~ 26. <te celehrBdo e~ 21 de JIlDCll'O de 1~963, 
dó. outras providêIlcia.s lt>64 originário da Câmara. dos Dep'u- entre a UnIão Federal e o Govemo 16 

3 tad~ (n9 112-A-63 na. casa de od. do Estado da pa.ra'ba, ~ com ~~cur~ :Olsc.U."sãO, em 19 turno. do Pro.:~t~ 
geln) que mantêm o ato do TrlbtUlal provenientes da colocUçao de 'Letra,,:; de Lel dQ senado ]19 33. de 1964· de) 

Votaç.ãv, em primeiro tW'llQ do pro- de Contas da União que denegou te- do resouro", tendo pareceres favo- autori~ do Sr '. senador . J~ Aer1J?1-
jeto 'de Emenda, à Con.stit..,ujçao n9 8. gistro ao tI'ansiado da. escritura de rá\l'e~ _(rt.<:,. 835 e 8~6, d.,e 1964) doa no, que aut:>n:z;a a emlSSat}. do selo 
de 19G3, criginárlo ~a Cálll.ara. dos eompra e venda de lmõvel ce)ebrllda I OomlSS?e.s: de COnstItulçao e J~LStiça cOmemorativo do centenár10 de cnm_,1 
lJf:pu~doS (n9 2-A e 1963, na_ Casa. entre a Superintendência. das Em- e de Fmanças. pína Grande, Paraíba, tendo Parecc- ..... 
de ~r.gem-. que d~ DoVa. redaçao ao presas Incorporadas ao patrimônio 15 I rcs fn'oráveis, .sob ns. 924 e !l25 de .... 
p~ragra,!() lQ do art. 2~ da OOnstit.ui- Nadonal e Salvador sahib ft 3 de . 1964, das comissões de COnstitllicp_o e 
Çf,i,Q Federal (<;tutonoUUa do~ Mumef- novembro de 1949. tendo 'pareceres DIScUSSão. em 1'" tumo, do PI'ojeta J!l:;;ti<:a e de Transportes, Comun:c::.. 
P:().'>I. tendo Parecer favOlável· sob favorável (n B3'1 e 832 de 1964) daS de LeI do senado nrl 13. de 1964. de I çoes e Obras Públicas. 

f e de Finanças. no que lJ.?StItul p~êmjo para mventor Está encf."rrada II se.'s8ão. 
01' 701, de 1963, da comiSSão ~peclal. c<>m1ssõ~: d~' ConstituIÇão e Justiçalautor18 do sr. senador JOft-o,AgriPi-1 

4 I de máqUIna dcsfIbradeua do slsa.!, I 
DL'l.Cu,sfão, em t.u.rno único, do pro- 10 tendo Pareceres favoráveis. (SOb ns. (Levanta·s.e a sessão às 15 hQ ... 1 

jel:tJ de ~i da. Câmara. 09127, de 1963\ Du;~u.ssão. Cm tllrno único. da Pto- .960~a 962, de 964) das Conllssões: de ra .. e'40 minutos). 
01'1 3. :2()~·C·61 na. Casa. de origem), jeto de Deerete) Legl.sla.t.ivo nQ 40~ de ~ . - - - _. -
quo dispõe sôbre a remuneração de 1964. na Casa de origem}, qu" ma", ATA D'S "O'11"'!-l ~ES " 
profissionais dipl{JInados eru Eng:e- tém o ato do TribUD(ll de Conta .. da ~'1.. "\....J l' 0"';0 

. uharia. Arquit~tu", e em AgronDm,.. união. que ""noedeu registro· sob re, Comissa"o de Leg,'sl.aca"o So~,'al' Com,·ssa'o de Redaça"o 
tendo Pareceres (us. 859 a 862, de serva. de de.spe.aas de Cr$ 400,000,00. ~ v 1 

1961) das comi.S,st\es: de Legislação para pagamento à. firma. Importadora ATA DA 11/!i h ""'UNIAO. ORUI".'A-' AT~ DA, ::(i~ .REUNIÃO RE.:;L!L·ADA 
SOcial: 19 pronunciamento - .pe!a de Automóve1s e Má.quinas S, A., pro.. l.1.1» ... -, A' 1 O HO 
fl.udi~ncia da. ComiSsão (le ConstItUl- ,'eniente da aQ.u1s1ção de uma ambuw RIA, REALIZADA EM ,lÇ! DE, SE- 1:3 6,: O f tAS DO, DIA i:lOVE 
ç&o e Justiça; 29 pronunciamento - lâscla pare o Serviço Médico do. Cen- TEM:BRO DE 1964, ~ ~5~.i: DE SE,'TEMBRO 00 ANO 
tav(}l'ável ao Projeto e o.- emenda da tro Nacional de .Ensino e pesqu~ea.s 
Comi!.São de Constituição e Ju.c;tiça Agm.pÓmicM. tendo Parecer favorâ- As quinze l;loras do d.a p;:lmell'O! As d~~e.~seis horas do dkl no· .. e dI) 
(n~· 1.CCJ); de constltuicã-O e JUS- ve1s. sob ns. 603 e 604, de 19M, das. de setembro de mil novecentos e mês de setenlbro do ano de mil nOVe
tiçn.: favorável. com a emenda que comf.ss~es de: Oon.'ititulção e- Justjça ses.'ienta e Quatro. no Salão Nobre cemos e st:..3Senta e quatro, reune_ ~o 
ofet't:'ce, SQ'J ll9 l~CCJ; de Serviço púw e Finanças. d.a Senado Fed.eral, .sOb a preSidên- es:tra.ordiuàriam~nte a Comi..s:sãJ r..u 
bllpo Civil: fttvorãvel !lo projc\:() e à ela do Senhor. Senador Walfredo Red::ção . .sob a Presidência do be ... 
emenda n9 l-CCJ. 11 GurgeJ, Vice~PI'eSldente, presentes Os nhot' Sen·.ldor Sebastião Archer, P:'('-

DIscU$sAo, elA. turno único, do PrO- Senhores Sel"Uldores AntólllO CarfOS, sent~s os senhores Senadores Wal-
5 ~ jeto I de Deereto LegislativQ n9 54. de AU1'éllo Vianna, .Edmundo Levl. S\_ trfdo Ourgel, Lol:lão da Sil\''::::'l1 e Itd~ 

Pl..,ctLS.'láo, em turno único· do PrO.. 1964. or1ginário da Câmara dos Depu- gefredo Pacheco e Eurico Rel'cnde, mundo Levi. 
jeto de Lei .da Camara. n9 16, d~ 19~4 tados (flQ 121.A-62 na- Casa de oti- rcm~e-.se a. Comj$São de L~g"S.'tlCão Deixam de crunpare\'er, por mot;vOS 
(n9 4.660 ... C~62 na Casa de Qrlgerp.) I gem) , que aprova, a deciSão denega- SOCISl. • justificados, os Senhores S:! .• adc-rea 
que ilUititui prioridooe absoluta para tória do Tribunal de COntas da união Deixam de comparecer, por rr:.otí-, ~~l~-HU!t R-Osado, Antó~;o . CarlOS, 
Os t~itos eleitorais. e clá ouwt' pro- de registro ao TilrDto Aditi\'o ao alUB- VQ Justificado as Senhol'es Sen do I' Jll.IQ .r.dtc _ e Menezes PI:nCnLel!· 
vidêneias, tendo pareceres (so}) 115. te de 9 de marr;o de 19-60, celeorado res Vivaldo Úma. _ Presidenl LI d A CornlSsao apJ:'oVf: os p').r~Ccre~ ent 
14.:> e 913, de 1964) da COmissão. 4e entr.e o .oep'artaIn~nto Nac!ona:1 de Comissão, Ruy carneiro: Eu;tni~ I Jt~;~_e~t~o::-d~eIlD.dO~ fd!llUddO :~-
eoru:tltulçã4J e JllSt-ica: v? - follc1--- Portos. R1Qs e CJ:n1Js e II C!DmpoDhla. Barros Antonio Jucá e- Arti1io ·~on· I .. ":.., segum e.s re :Iç')?? 
tando e:~clarecinlept0'3 de. Mesa da EVerest En~enharta e comérdo, para tana ÓiCfUdlicto) < l' - \ !II) RccaçJo flnol do- PNjeLo de 
c

, Ilb d' .....Jl.n·a u se d I t 111 • a. • I Déc::eto LegH,latlVo ne i3 de 1964 tn') 
amara s re lver",,,, C1 . a q e acréscImo e pav men aç«q. com P - .~. lida e aprovada li ata da :·eu .. 143~A, de 1954, na Casa de Or!ge . .ll) 

refere (DiUgênc!a cumpr1da. .com raJelepfpedos, rit' .f(lixa de acesso ao nlao ant-el1Ol'. ,'que m::ntkm d'2Cisão dcni::]'f\wriü do 
resposw. da. Câmara rmriando nOV($ cajs de Nave~e..nt~$, em põrto Alegre, à 

h-t <H) 1 'o t' t' d d I t d O Senh P ·id tAl l'r.i.!Junal e Contas d.a Uniii,') 60 re ... BUwgra.!OS); -. - pe a aprov.aça. Es ado do R o Gran e o Su, en Olor p res en e conce_e < .a I gi.st.ro do contrato de eI1lpL'é.~tlmQ, ·10 
ps-"r~ceres ravoráveis <ns. 833 e 834, p~8.avra ao S.n"!1or Senad?~ A'.lre110 mont.ante d~ CrS 560.{)OO,OO~OO (qui ... 

6 de 19(4) r{a.;: Comi.<;..,;ões: de COnsti~ ~lC:;'~:: qUe emIte Os segumtes paw jn~entos e SCi>senta milhões 'de cr~ ... 
tulção e Justiça e de Finanças. I zelrCS) celebrado em 4 .ie junho OI! 

Dlbcus.são, em tUl'no únl.~o, do Pro- - Pela apr()vação do Sub,:.!'it.ut~vo 1963. entre a União Fedem1 C o GO ... 
jeto de Lei da Câmara, n 9 34, de 1064 12 apresentado ao Projeto de Lei ctn! l'êl'DO do E~tado do Ceaní, com reC'.1T .. 
(nll 420 ... B ... (i3, na casa de orÜlp.m), Câmara nO 47. <te 1002, que ·'dl,sPÕ12 I' ~os l>l'ov.en!entes da colCúaçáo n.,;: ·'Le-
que aut.oriza o Poder ExecutivO a PisctlSSão· em turno único, do PrO- sõbre o tráfego Je embarcação com trus do 'Tesouro". / 
abrir pelo Min1stédo da Eoucal,,'ão e jPto de Décr.eto Legislativo n 9 35, de arqueaçõe.s até sessenta tonelnch-'I,<; em 2'! J Hedaçdo [,-ual do Projeto dCJ 
cultúre. O cl'édit-o especial de Cr$ " 19t)4, originário d~ Cârna.ra dO$ Depu- sel·vlço· nos altos rios" e favorD:ve' I QiÇI'elo Legu;latlvo n'.} 15. ;,le lSS4 lU' 
2'0.000.000,00 (vinte milhões de cru- tados (n9 131-A~62 ne. Casa de ori- à subemenda da Comis~ão de JUS-' l.j1!-A, de 1964, na Casa de OrigcIll} 
zei1'<lS) _ pa.ra. cu.o;tear a l!diçáo das gem) que aprova o ato do Tribunal tiça ao .teferido .substituth:Q< qn~ mant~:m o ato- do 'filbunrl á'; 
obras complet:l(l do Prof~s:::.Or Cal'lOS de Cont.as da. União denegatório d<l 'Conüls da união deuegatót'ra ele re ... 
campos. tendo PareCeres sob M, 760. l'egi.stro a contrato celebrado entl'e a ..- Pela aprovnçr..o do Pl'olBto de 6'i:::tro ao contrat.o de empréstim.o DO 
'i61 '162 d~ _1964., do..s Cunlls$ôt7S: I - Superint.endência do Plano de Valo ... Lei da Câmara nO 49. de 1964, que .nonlante .de .. Cr$ 25~.O~ OOO,ilQ (d~ ... 
Sôbre ~ Projeto: da. comiMâo de r1za-eão Econômica. da- AmazônIa e a. revoga. (J artigo SU8 da CoItsowl \"á( zentCs e cmQ~f'nt.a mühQ :; de -crU7!;!1 .. 
Consto e Justiça, pela constltucioua.. Or-ch~m dos ServOs de Maria, :provin.. das Leis do Tra.balho '>' ros) cC'lebrado entre a União Federal 
lida.de. oferecendo a emenda, númerO ela do Bro..sil para. constru.ção do Ho.<;.-· . ) c o Govêrno do Estrdo do Rio Gratl-
l-CCJ; de Educação e Cultura. favo-- pital.D. Próspero J;3ernard.l, em Boca Submetidos à diScussão e vO~Rção de do Norte. 
rAvel' de l<"inança.s. tnvorá,vel. II _ da Acre, Estado do AmazonBs. tendo os parecer~s do SanhO!' Relator são I 3Q

) Redaç:1o nna! do Projeto de Df'
Sôbl'~ a emenda: de Enucaç5.o e Cul" parecere9 ravorá·vel.O' (ns. 156 e 757, aprovados, Cl'l?to Legis;a~ivo nO 77. de 1964 (n'1 
tura tB1"orá,,'el _ de Finnnçss. fa.. de 1964) dn..o; Comissões de Constitui... A seguir, o Senhor Senador Anto~ !139-A, de .l9(i4, na Casa d:e Or!ci€m) 
vOl'áVe1. . ção e Justiça-; e de Finança.<;. nio Carlos oferece parecer contrário I ~ue m:wte~ <! _ ato do '1'rl~UDa1 de . , I no Projeto.de Lei do Senado nO 176 c~.mtas da umao denegatórlO. de l'e-

. 13 de 1963 - "Assegura ao funci.')uáriG glS~!{) ftO contJ;ato celebrado entre p. 
DisctLssãO, em turllD tinjoO do pro~ PÚ?1ico federal e autárqUiCO. pal'a Umao Federal e o Est?do d" Pe:naUl" 

jeto de Lei da C9.nl'aTa nO) 116. de 1964 Di.s-cus.sáo, em turno ú:ftiCO, do Pro- efeIto de aposentadorle., o direi~ de bu.co no ~ontante de. C;$ ...... ~ .. 
(nO) 1.157-56 nlt Casa de origem). que jeto de Decreta Legislativo n9 61. de cômputo d~ ~em.po de serviço reIa. l.~OO,OOO.C ... :o.oO (um Pilha0. de _cru~ 
r.e\'oga . .0 art. 39 do Decreto nQ 22,785, 1964, or.lginár1o da Câmara. dos Depu- t.ivP. às contribuicóe.s para qUalsQue.!' zelfD-.,) _ com r~.cur.s03 proven1entes "da 
de 31 de mato de 1933, que veda o tado.') (nq 120-A, de 1962, na Casa de InstItutos e oaixas de previdêncip":'. I cQ~caç.a() de_ r:;tras. do Tes?\ll'O . 
resgate do):; aforamentos de terrenos Ol'igem~, que aprova () registro dã A comissão aprova 0- parecer do! 4) Red:1çav . .1. i'nal do Proleto de 
pertencentes no domínio da União é de.spesa relativa ao pagamento de Cr$ Senhor Relator, vencido o Senhor In~reto LegIS~UtlVO nO 72, de 1964 {nt . 
dá outras providências, t-endo pnrf'cet 452,045.1Q (ql1ofl-troeentos e clncoenta Senador Aurélio Vianna HI-A, de 1964, na. Ccsa de OrIgem) 
fBvo~áve1. p(h no f.l28· de lfJ6·1. ti:'\. Co- e dais mil, quarenta. e cinco cruzei.. . que mantém o ato do Tribunal do 
mis.~ão de Finanr;o::fl. 1'05 ti dez centavos) a A"mazi1ie L~ite Finalmente, o Senho.~ Senadol' An~ contas da União denegatório de re-

Gaznbarra e outras servIdOres do Es- tonio Carlos emite parecer pl'e.i.lmi· gistro ao contrato de empréstimo no 
{l critório Técnico da Universidade do nar ao Projeto de Lei da Senado 11Ú" montante de Cr$ 2oo.00Q.00000 (du

Brasil (nASP) , comO "Restos a Pa~ mero 30. de 1964, solicitando a au·· zentos. milhóc." d'õi cl'uzeiros) celebra.--
Di:scus:::iiO .. en1 tllrno único, d(l Pro- gal''' de 1958, tendo Parecer!?s favo... diêncla do Minis~él"io do Trabal!I0' do eru 7 de maio de 1963 entre f\ 

Jeto de Decreto Legislntivo n9 20, de ráve4; (sob ns. 868. 869 e 870, de 1964, quanto à opor.tl!.ntdade e convel1ien~ União Federal e o Govêrna do .ID;ta-
1964. originàrio da Câmara dos DE'pU· das Comissões de constitu:çã-O e Jus~ c:1a da proposlçao, do de sergIpe, com recursos prove
tados (nº' 94-.4..:'63 ne Cssa de origem) t.lça: de Serviço público Civil; e de A. comi.s.são aprova o parecer do Tll~:nDlt,.rsD .. d.a COlo.c.ação de "LetrM d:J 
quP determina o registro de contrato Fint1.·nças. Isenhor Relaoor. abstendo-se de vo~ <=50.) Redaça-o 1,'n"1 dn ~·oJ', de ~ 
firmado entre n Delegada Regiona1 t S '" v >;'! ~ 
do lmpôsto de R€'ncla em Minas Ge- 14 . ar o euhor Senn.dor Edmundo Le- ereto Legislativo n9 71, de 1964 cuG 

r.aIs e o B,!'lnco do Brasl1 S. A .. para. Dlscu,sS.§.O. em t.urnD único. do Pro-~ vi. autor do Pl'-o.l~o, 14;:}-A, de 1964, na Casa de Orlge!Il.) 
lO:".ncão (10 59 andar do edifício ·sito jeto de Decreto Legislativo n Q 67. de Nada mais hav-endo a. tratar. en~ que m~ntém o ato do Tribuna) de 
na Rua lI9.lfeld com a A\'enlda Ge~ 1964, OTiginârio da Càmarg, dos Depu- cerra~se a reunião. lnV'r6ndo eu, pontas da União denegatório de re ... 
ttlllo Va!'~as. ~m Juiz de FOl'a. tendo tado.'l (n9 140-A-64, na Casa de 01'1- Claudio J. C. Leal Neto, Secretário, gistro a contrato de empréstimo. ce .. 
p.n.receres favoráveis (ns. &29 e 830. ge.m\ que mantém declsão denegat6- a presente ata. que, uma vez apto_ lebro.do e.nh-e fi. UI1iiio Federal e o 
de 1964) dns ComIssões: dE' Consti~ Irie. do Trihunal de conta., da União vada, será assinada pelo senho·f Pre ... Est.ado do Piauí, no mor..t.a~te de Cr$ 
tu1('J1o e JU~t1Çli e de 'Flnancas. ao registro .do contrn-to de emprésU~ sidente. 500.000.000,00 (Quir..hento:! milhões de 

.• ' . 
. , ,.; . :"";;' 
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Setembro de 1964 
~ . 

~'IUL':':J"I.h:: .. J_,,,.,.c.o;)m(I,,,r.:~.l, .. :,:.'.o.~,spl'dJO,;el~.i~nu'.'·,o.,.· "".lJ~·~~-~;_:,~._',.~ ~.oo.~.·:nC1J1~,:,::!S.-1~1'''Q~aic~~ Sr'ol!.,'" ~-::;,,;--:{ '~', E' Co.~_··h·) x3c:onr.l de se-l::""?:.êr:::!to, o Pl'Ojeto' de Lei da. Càma .. 
.... _ ~·L·':. '. _' _ _ ~.... y,' .l. co __ " - i " .·':.~1, do Pli.:j:",O do:'! Decl'2to I.!,'!- I r,\ n9 H1, de 1964, que cria o Qo...1-
ro '. . , ' ;"p~.:' _:~.-J :le', dO_-d!"~:1,O 8], ~t) Re· 'J:"':~~'vo 11l1ll1ô1'O 63, de 190-4, que ·dro U~ Ma:.fstério· do ExélC:to e Já. 

o.) R~(L-l:;'5." La~i.(o. ,ProjE::O d:! De .. {me:1 :í :-:,:r.-0, p:c':''C:l,t:s., ~IS. ... CIU~: . 'íl:"0V? o a('6~do sótlre Pl'E'\'!légios e (lllttas provldêncla.<;. 
ere.O L~6:s1a,lro n' aJ, de 19tH \ll'll"e.~ S~r ,0:'5 R3.ul OHlbd.J,. Jo ..... ,T'11tw:c;.:::d.c...'i da . .'\~Ê'!lcia Inte::naciona.! I Pela apI'Ovação do ProjEt de 
13~-A, de 1904. n3. C,1.:.a ci<2 0,r"""êlUl 13t1 'C'n ?_d e Ennirio de Mo:'al,s, rfd- l~ Ene;'glfl ..;tO·U1CO, _ I LeI dn. C mana. nO 126 de 1963 o. que 
'lue mantem f.' ~;o tiU TrilJu:.o:;' de ,d~-.':;' a CJ~1i-sf\O de segurança !-l::l- :8:11 d SC'tF,s.lO ~ ,,~I~cao, c I) parecer I federaliza G Instituto 'de Múslda da.. 
lN ,t?;S da união U:.l2J, LO .. ;). de U'.';lS_\1 . GI1:l.l. '1 ')l"':;V[ldD sem leS~!'l(;OeS, i Bahia, e dá outras providên(!'(l."i, 
11'0 a contrato de e.nrrc;,t.mo uo.... ., 'O",narAcer com eausa I .... 1 'd' m(j:" h"vendo que tratar en- , , '. d lê. J'O ')"( i .. 111 Cl~ t; .L. '- i ... ~" ._"c _ : ~,\. nUlu"ro 126 de 196? ql1-'" fede' a1iza 
Il. • .Jt1lun"v e 1",_ j .t-Jéi.t .... UUÜ tC~U-., f·:~:.-:: .... ." SenhorES 8cn:u_o .. es.l~e:'!'~_"ea_r:U:lião,):tvrrilldoeu,Echthl-:'- , ,."\J. '- ., 
te e setô'nta tmlhú\:s ~~ C~HZel.l'íb} ~'1'4 ,l~~", ~ _ ,,, ~ ump"ão. o.3:::ar Passo,- Balla,,,~.nt Sf~;:2t::':d!l, "ad hOC" a pre_\o Inst:tuto ,de MU?H::a da B8..hia, e 
Jp,.J.-:lCJo ent.l e a L'!l,::O Feç,:::nü '! (j' :,-:~ ,- .s.;:, -':::_ A;-~ e 'I.,.i.,CU Bornh,.lu- "n<"" 'li.' ql" ',lm'" vez apl'ov"da serâ I dá outlaS plOVi<lêpc13s. , 
(.;..0.,',.,.0 ci .hlta: 1 P -, ITl~"'·11":l1'_2.1e •• ~, .. ~<~, ~. " . <'< • 

.,..,\~: ~ ,,0,_. t\.~.~_.(lt ~t .. _~)::,_.COlll ~A·;l'''· , .ns:n?.d:t p210 S2hb:!r Pref'ic.!!Dte. I Submetido os_pareceres à discussão 
:.'"; ... l~t:U;:, p.U.If' ", ,,~: .. ela c,.llo~aça.) de . . . \ d' e votaQão, são aprovados Senl l'e<::tt'i-
.we,~las do j _:Il,J . I E ó:q):n,,:;d.!l a leÜura d~ .. a.a ... a çóe,;', 
7·) Reaaçao' l!.mü do Pl'Ojeto de, 'eun:ão rut!:!r;ol', e em segmdn apl:J- I I, 

~,oc.-cto Leg':"'3!a~n'o 11'·' 00, ~~. 19ê4 \nO I ~;)d'). Comissão de EducaçHo e ,N;.da mau; ?a.vendo a tr~tar, encel'-
130-A, de 19M, 11..1 Ca~a Cie Or'w.Ctn) e'l;.\""n'e Cu\tura L m-:i~ .-a· reumã-O. lavrando eu, Ar3cy 
(j:;~ mamem !J : LO. da Tllbn!1(Ú de I ln·:::·:üln::Jt::-. 0. Senhor ~o; R,~;!l !O'Reilly de Souza, See!·ctária. a pre ... 
(,;;):11-0.3 da UU.au úe-n~~gatól:'w de 1'e- :::on-::à.r. u p.~ :\.\'l.~ :<'0. Sen "'la .;,~_,' ATA DA 12~,1 R$UNIÃO. REAL!- j sente at·a que, uma vez Q.provada, 

1:;:;_~:.rO a contrata de em,Jr€:;t!mo, no :J.iubfr.i. q~H~ .~~m~e p~ê.<:e~ P~"nad..)'!; Z~D-,\ ).;:J DIA 10 DE SF:T'EM13IRO !::,eJ'1l as..c;inadã. "pelo Senhor PI'esideri-
l-..,.o::.ta.nte. d~ ('~ 'lo-·J.~n OúO,[)-" :'Ci.u- ;:::V;:'í) do Pt'O];.. ... o de el ,O;"tlf;i91 I IJE 1P64-. . ,te. 
~:õ!:1(:(t,<; ml!hoe!':. de Cl"UII,;:lf .. I,;) celcbra~' númr'!'o 12. de 1964, que do. ~ , <' ;""-0 I \ . 
O:t em 11 de julho d~ 13():1," ~~lltre a MinLst2r:o (la cuerr~ ~ denO·~·l1tç .. ~ F.XTnÀonlll:NÁrlV. ,----~--------------
L.LUO Federal f! ,) ("ri'}!·:':) do Est&- :ie M·ni~t~~·:o d{l E.-'xel'c1h}, de ;Hl~~~,~ 1 À~. quinze hO:'as <lo dia dt!:~ de se- I 
ti;l (.Ie A.t1gcxs, l: .. lU 1'~curS03 pro.ve. '10 S?_l1ho~ s~nadol" Vasco!)cell,-,~ ~~:mJro d~ mil nOvElcentos e sessenla AVISO 
l~_~lhes da. CO:O~'3t;.:10 de "'!"ett''\G Ijo l'e.<;, e (j\Hl.tX':J. n3 Sala elas Comi~~>ÕeS, sob 
.. i.··.cuI'O", Em di.::·t1S.~:1C' e "otação é o par-ecer !L p~'e-::.jdéucla' da 'senhor $enadcr Me_ 

B"I R.~daç·:w t1'1ul d3 Pl'(}"'~'" de- '!K0V,l:::O. ne7.CS Pimenbl. presentes os Senho-
L. do S~n.ldo n'.' 34, de l,9:ii que . !'et; S{;n;ulol·e.5 Jostl;1hat Marlnho, Vj~ 

Concurso para 
Auxiliar Legislativo 

tt __ '~c<:nta. pan:g.i\:tü único do a1'l-·Jgo P:o..~,o::~uin:::ü, o Senhor presidente raMo Vn:la Welfrc.do Gurgel 'e· Ed-
5'( da Lei n" 83U (i" 23 de -"",.,,lembro de :::oncede a palavra ao Senhor. Sena.. , . C '. de ~"'s I:ll'ovas de Po!"ltlguê.'l IllHrcaóas, 
E4\), que I'corganiih o TrllJucal de dor Jrwc Guiümard, para l'el,\~'ar o- mundo Levv. !'eune-:* a Oml~a(l ) pura. Ó~ dias 12 e 13 do corrente, r:~ 
C.llntas da UniflO~ ~l'Cje-~O d::! Lei da Câmara numero ''!1ucaçflO e' Cnl1ma. I cam adiadas para o d;a 20 (donlll1-

Nada me),s h:'l'f'odo que tl';lLar, dá- 113, de ·1932, que concede estabilida- De~xam de com,' pa:::ecer, pOl mo~ivo II gOl próximo à6 14 hOl'as, nos !iegui!l~ 
S~ por e--nc~rrad:l n reuniãi), lRVi"ando de ~(y, cup.elães militares que co~ta.. lu:,:tifi03.tl.c, o,~ SE"Ilhor~s Senadores teR lccals: ., _. 
(.;L1,' Neuza ,J~:l!lnna Ol'l:1nclo Vel'is'31- :em ma'" de dez anOO consr~uh.vos P2::,c;oa de Queir-oz., Antôn~? ,Jucá. pa,-. i Inscrições de número 1 'a 1.100 
111,:). Se~rett'p'~a ::;lú1 rilUl<l a .'pre·';".'!nte j~ serv:çO e dá outras providcnclp.5, dre Caln,ns e Mem de Sa. ! (Elefante Branco) . 

• """ que, Unta vez api'ovada, é;el'a ::cn."5t~:.nte de pauta. 
~._.:úlm'a· pe~() Senhor P~'e;;idente. nh se d É dispensada- a lE'.itum da at~ do. Inscrição de número 1.101 1!. LSOO 

'Comissão de Séguranca 
Nacional> 

US!l lia palavra o se ar -na 01' reunião anterior e em .5eguida a.pl'O- (Cáscb-Plano PilOto) 
Jo~é Guiomard, e solicita ao senho1' "ada. ,I 
pre-:idmte seja dispeq.sa.da. a leítma t lllECrições de número 1. 801 a :!. 4''i3 
do seu pltZ!ce1, paTa mell}0: eX3.1ne, Do~ Ptojetos cons-te..n~s da. pauta, \llCOngl:e~so Nacional) 
." que p"-:;m.a.te para a. proxuna reu~ tõão relatados. os seg'uintes: 
;;ão > ~. Os candidatos deverão compa)e(;~r 

R.::!U"\'lÃO. RE..-'\L:::Z_"l.CA E1'1 10 DE \' -. . Pelo Senador Josa,phat MaJ'illho: 13"0 (Trinta) Minutos antes da hOla 
SErF.',,-uP.Q D~ 1964 E:n :seguida .0 Senhor Presidente ~ Co-tlcluindo 'por sobresta~'. aM o , f}"Xl1ua nos locais acima 1m] f·,tl},.!; 

A; :~i hc ,,~i"l db 10 de s~t2:nbl·0 I emlte pUl':ce: ooncluido pelas dlli- I"ecenhnentc, pelo Congre&"I-o, d06 es· l Di?s lO - 11 12·- 15 e 1i.í de 
rl~ Li~i, na ':;J.a ::128 Cum:s.~ões, EOb ,gênc:'a~ ao Minlatério das Relações tudo! fm curEo no Estado MaIO!" do .')etembl'o de 1964. 
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Têrça-feira li>· ,DIÁRIO. DO. CCN,C.R,E,SSO .NACIONAL,} (Seção 11, ::;~teil1bro de 1 !/b4 :;~3' 
-----==-- *'" 

COMISSõES PERMANENTES 

MESA 

Presidente - MQul'a Andrade IPSD) 
_~ce~Pl'eslc.eIl'..f Nogue1u cit. Gama. iPTE) 

1.1) Secretário - Dinarttl MariS 'UDNI 
.do.' SeCfE::[,à"iJ - Ollt;el'to Marmnc. P~D} 

3.~ Seeretário - Aá:Hberto Sena iP'J'Jj.I 
4:. J secretário _ Ca,ltete Pinheiro .PTNl 
1.' Suplente - Joaquim Parente 4UDNJ 
~ SUplente _, Mundll' 'J?EU' 

3. J Suplente _ V"a..sconeeUoB TOrres IP'l'Bl 
,,"0 Suplente _ Herlbaldo Vieira ,Sem :e~end'3 

REPRESENTAÇÃO. PARTIDÁRIA 

- BPU 

PARTIDO SOCIA.L. O&'\.10CH.:'H'!CO ,Po.L)J - :t;l representantes 
1. JQse UUlomara _ Acre 
2. LObão da SUveira - Pata 
3. EugêDlO Barros - Maranhão 
4, SelJa.Stião Archer - Maranhao 
b. Viotonno Freire - Maranháo 
6. Slgetredo Pacheco - Piuw 
.,. Meneze.! Pimentel - CeaJ á 
8. WilSon Gonçalves - Ceará 

D W:Ufl"OOI' Gurgel - R G Norte 
]0. Ru.v Carneiro _ Paraíba 
11. Leite ~et.o _ Sergipe 

12. AntOlllQ Balbtno - Barua 
! 13: JeUerfo-n de Aguiar '. E. Santo 
I 14. Oílbel"t.c Marmbu - Quanabara 
; 15. Moura And.rade - São Paulo 

16. Atlllo F'Ontana - Sa,nta Catartnll 
17. OUIdo MondlD _ R. G, Sul 

I 18. Benedito V'alladares -. M Gerais 
19. F1linto . Müller - Mato Grosso 
2{J. Jo~P FeUciano _ Goiás 

: 21. Juscelino Kubitschek _ Goiâ:!! 
J, 22. Pedl'o LurlOVlpn - Goiás 

PAKl'lUO l'RABALlilS1.8. B.RASILElRO ,PTIj, - 17 representantes 

BLOCOS PARTIDÁRIOS 

Bloco f'al'lamentar independente 

PS.P ........................................ . 
prN •••••••••••••••••••••••.••• , •••••••••• 
P::i.t:l ........... _ ....................... lO ••••• 

PH , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lVJrR ••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••.•• 
pUC ............. I ............ lO ••••••••••••• 

Sem legenda ....................... , ........ .. 

LIDERANÇAS . 

2 Senadores 
~ Senadores 
1 Senadol 
1 Senador 
1 Senador 
1 Senador 
2 Senadore! 

tO Senadores 

Llder do Oovel'uo 
Daniel Kneger fODN) 

Vice 4 Lfder 

I\rlem de Sá 

BlCCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE 

?~I(1er: Llno de Matos lF'J.'N), 

Itce·Lfderes 

Aurélio Vianna (PSB) 

JUliO J,..elte _ IPR 
Josaphal M.1rinho 'sef legenda) 
Aarão Steinbruch fMTR) 
MIgueJ Couto ,PSPI 
Amon de Mello IPUC, 

11 ...,... PARTIDCS 
1. AdaJbcrto Sena _ Acre 
2. Oseal Passos - Acre 

10,,· Pessoa- Cle queIraz - Perllamnuco PAfl/I1DO SOCIAL DEMOCR l'lCO 
ll. Jose El'P:,.;.rlu _ Pel'nambuco I A PAH'l'[DO LIHl!:RTADOR (eu 

L1der: Mem de 5a 3. Vival<io Lima _ AmazonaS 
4. EdmundÓ Levl - Anul.7.unas 

12. StlvesU'e Pértcles - AJagoa,1!!I 
13. Vasconcelos TÔl'res - Rio de Ja- ' ,PSD) Vice-LIde!': Aloysio de Carvalho 

5. Arthul Vil'glliO - Amazonas 
6. AntOnio JucA - Ceara 

aelTO • 
Nelsoo MaCUla0 - Paxanâ 
MeUo Braga - Paranã 1. DIx fluI! Rosado - R.O Norte I 

I. Algemlro de Figueiredo· Paraíba I 
I' Ba,I'f?~ Carvalho - PcrnttmlJUCO • 

14 
15. 
16. 
17, 

Nogueira da Gama - M aerals 
B"?I'lTtl NeM - Mato arQNO 

ON1AO OEMQCRA1'lCA NACIONAL tVDNt - 15 representante! 

1. ZaC,llUl'laS de Assump\:ii..; ~- Para 
2. JoaqUim Parente - Piauf 
3. José Oândldó - Plaui 

9, P<i,aus CaJazan.s - São .Paulo 
10, Adolpbo Fl'anco - ParaDA 
11 ltl nalJ , 11'nhaUSer S OAtarIna 
12, Antônio Carla! _ S. Catarina i.. ainarte Mari2 - R G ao Norte 

6, Joio AgJ'ipiUO _ PareJba 
6 Rui Palme1ra _ Alagoa~ 

13. Daniel I(rleger _ RJo Grande do 
Su) 

"1. Eul'leo Rp.zende _ E. S1WtO 
I. Afonso Al'lnfls -- Ciu:'tn:Ibfl1'a 

14. Milton Oampo! - Minas Gerais 
15" Lope~ da Costa - Mato Gro~o 

PARl1DO L1Bl!:H.TADOR (PLI - 2 L'epceseDtallte:!! 

1. Alovslo de Carvalho - Bahia t 2. Mem de Sá - R, G" dD Sul 

PAR'tlDO raABALHlS'l'A NACIONAL tPl'N. - 2 t'epre&entantea 

1. Caltete Pinheiro - Pará 2. Llno de Mato! - S, Paulo 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA tPS1?J _ :l repfe.sentalltBa: 
I., Rau1 'Glu\:)e~·tl -, E Sa,ntQ ,- 2,. Ml,uel Couto - R. de Janeiro 

PARTIDO SOCIALló'l'll BRASILEIRO 'PSBI - I ,"pro .. nt.nt. 
1. ImréHo Vtana - Guanahara: 

, UOVIM1;;NTO TRABALIU';'l'A flEJ)iOVADOR 'MTR) - 1 representante 

1. Aarãl) Steinbruc.b - Rio de Janeiro 

PAR'l']DO ,REPOBLICANO 'PR) - 1 rt!pre~entant.e 

l, J1ÍiIO Leite - Seretpe 

PARTIDO OEMOCRA'fA CrusTAO <PDCl - 1 repr •• ",t."t. 
1, Amon dI!! MelO - Alagou 

SEM LEOENIJA 

l. Joea-p~at Marinho - BabIa .~. aerlbal~o Vieiu _. Sergipe 

RESUMO 

Partido SUclal llculucrátlcu (PSiU)...... ............ ••• 22 
.I"ár'Llfi\J 'l'n.balnlSta :6r1Uille.lTo (PTB) ~ ....... ,,_...... 1'1 
Uwão OetnOCT'át1ca NacionaJ fODNL .......... _.... 1$ 
Part1do Libertador 4Pl.). ~ ••••••• '.... •••••••••••• •••• I 
Partido l'tabalhista N~c1onaJ iPI'Nl •••••• __ ._..... .. 
Partido SOeiru Progressista (P8P' •••••• , ........... fe •• , I 
PartIdo SOcfallst.u Bl'asiiefro 'PSJ3) •••••••• _ •.••• 1... 1 
Partido Repuul1C<lflO I PRJ •• , ........................ __ ., 1) 1 
Partido Democrata. Orlstlo (PDCl •.• 0. .... • • • ............. I 1. 
\fovlmento TrabaJhIsta Renovador tM'rR),...... ...... 1 

414' 
•••• "' ••• .I.J •• I • .I._ ...... ~I .. I. ...... ,............. :a:1 

'-1 
GIl' 

I 
( 

\. 
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'i 

LIder: ~lIinto MUUe!' 

Vice-Lldel'~: 

WU.son OOnçaH'e!i 
Sige,tredo Pacbeco 
Walfredo Gurgel 

P Afil'IDO i'RABALHIS'l' A 
, BRASILEIRO 'PTE) 

Lider: ArthUI VU'&,illQ 
Vlc.Llderes: 

Bezel'U N&tQ 

O!oat 1""0' 
AntônIo JUC1 

PAR "IUO SOCIAL PROGRE~"II:5TA 

Llcter: MIguel Conto 
Vlce-Lfder: Raul Oiubel'ti 

PARl'lDO i'RASALHlSTA 
N ACiON AL t PTm 

Lldet: Uno de Ma tos 
Vice-Lfder' CaU,ete Pinheiro 

lU - PAtt'l'IUO::,. Uh (,IA) Só 
nEPRESEN1'ANTlt: 

MOVIMENTU l'RI\13ALBlS'I A 
RENOVADOR '!.ITR) 

Representante: Aarâ.o Steinbruch 

PARTllJO DEMOCRATA CRIST.!iO 
'1'00) UNIA" OEMOCR,<TX')A NACIONAL 

ITlDN) \ 

L1dU: Oarue:J ftI'iee:er 
Vtc.LJdere8: 

EUl'ICO Rezende 
Adolpho Fta nco 
Padre Ca.lazalUS 

'Lope" da Costa 

Representante. Arno" de Meno 

PARTIDO ltEPUBLICANO 'PR) 
Representante: Júlio Leite 

PARTIDO SOCIAUSTA 
BRASILEIRO ,PSB) 

Remesentante; Al,lréUo Vianna 

AORICUL TURA 

PreSidente - Senadol José EnnU'to (PT8) 
Vice-Presidente - senador lIlUiêni. Barros IPSD) 

Tltulare! 

Ilugênio Barrol 
José PeUolano 

ntularett 
Jose Ennlrl0 
Dix·Hult Rosado 

rtt.ulare.t 

Lopes da Costa 
AnWn10 CarJos 

• 

ntulare8 
J1illo Leite 

COMPOSIÇ.~O , 

f'SlJ 

.Suplentes 

1. .\ttUlo Fontana 
2 aenf!dlto Valladares 

Pl" 
SUplentEs 

l, 1\Ilelo Braga 
.2. Ar1remlro de FlguelredO 

lIIDN 
Suplentea. 

1. Dan!eI Kr1eger 
. 2. João AIlrlplno 

II.P,I 

SUplente. 
. Raul Oi'UbofU'U IPSP) 

SecretArio _ JOBt 'He,. Dantas. 
JleunH5u: - QUlDta.s-leiras. As lO boras 



.' -

I,;ONSTlrUlçAO E JUSTiÇA 
Presldenfe A.IQtlE1J &r\n'OS 'OUM' 
V!Ce-Pl'esiDemo - Wilrou Gnu~lth-c~ U?SD) 

Titulares 
Jefferson de t},guiar 
AIIIOll!C: !3ijlbmo 
Wtlson Gonçalves 
Ru)' Carnelrll 

COMPOSIÇAO 

p,ulJ 
f;llple0 1f'S 

1. MCO€'7.ef r'!Il)eutei 
:1 Lcilt' Nel' 
a . ,Jos~ t"€'llr"lal)O 
4 F'IUntc Miiller 

PIB 
·~UDleJ)l.e:l l'ítulat'eJ 

Edm !,Indo IAVl 
. Bezerra Neto 
ArtnuI Virgllio 

1 ArgemH'r) de fi'lgllClI€do 
3 'O':;CUI Pasl'()1> 
'J Melç Bmga 

(JlJN 
rltularcs 

AloySio de Carvalho IPL) 
Atonso ArInO' 
M1Jt.QD CnmptJf5 t·) 

Suplentes 

1. Daniel K:-regeJ: 
2 João Agilplrio 
3, E,-Ufl t co Retendo 

B P.L. 
Titulares Suplentes 

Josapho MaJ'lutla (sem legenda, "Aarão Sl-emhrUCb 
Secretária _ Mari9 HeletHI. Buenó Bran<L.'\o. 
Reuniões _ Quart3.s~feiras às 16 horas 

DISTRITO FEDERAL 

PRES~JJENTE: 'lenador Aurêl10 Viana 

VIOE.Plti::.::iLUl1'NTEl: ~~nadol {"edro :"Udovico 

Titulares 

Pedro Ludovlco 
Flunto '.4tilJel 

OscaJ E'a.3Sos 
Edmundc ltevy 

P. S. O. 

P. 'L. ·B. 

U. D.· N. 

Suplente~ 

JOSé Eí'eliciano 
Waltredo Ourgel 

Melo Braga 
Antbnio Jucá 

IMTRI 

EurIco Rcwnde 
4.n!;ônio CarIQS 

Zachar!aEj de A.$SlUllpção 
Lop~ da Costa 

B. P. 1. 
AurClig V1anna 

SECRETARIO: Aracy O'Re1H:y de SOUZIl 

RElJNIO~: 5a~fetras - M 16.00 nOt'M 

ECONOMIA 
Presidente - (..e1te Ngt.o ~eSul 
Vtee·Presidente - Jose Ermlrlo, fPTB) 

COMPosrçAO 

PSD 

Titulares· Suplentes 

Leite Neto L Je;UersoD àe AgUl&&' 
AttHfo Fontana. 2 Si!~efredo pacbeoG 
José FeUclano 3. Sebastião Archer 

PTB 
rttuJares suplen~ 

José EJ.'Illlrto 1- Il<zerra l'ieto 
Melo Br~a ~. Oscar p~'SO~ 

OOl'I 
Suplentes Titulares 

Adolpho Franco l. José Cândido 
Lopes da COsta 2. Zacharl •• de Assumpçáo 
Irineu Bornhauseà 3. Mem de Sá (PLI 

B.P,I. 
- rltulares 

MigUel Couto tPSPI Aurélio 

SuptcnteB 

V!I\llIl& !PS~I 
SecrelArla - Aracy O"Reilly. 
Reuniões Qulnt ... -fel ..... à.s 15.30 .. 

EDUCAÇAO E CULTURA 
Presidente _ Meneze& PimentaJ U?8D, 
Vlce~Pres1dent-e - Pa4re Calazaru; <P.'I'B) 

Titulares 
Menezes Pimentel 
Walfredo Gurgel 

COMPOSrçAO 

l'fiD 
f:)t1plentea 

1, Beneáito Valladarea 
2. Sigo/redo Pncheeo 

(") Licenciado. Substltufdo poto Sr, . Eurico R.e'z.ende. 

Y''B 
l'itutI\I"f)& Stro!eot~ 

Pê:<ff)<I de Qllella~ l. EJjmundo LeVl 
Alli,Olil(1 Jucà ~. Viv:lldo Lima 

UlJN 
l'ltul;ur.!s StlPJcntea 

Pndre Ca!at~!l5 i. Aitonoo Arlll08 
l\lem de Sá 'PLJ '2. ~[ltoÍl Campos '-

fl P.i. 
l'ltUlarclJ ..!up1entea 

Jusfl.pllnf l\Vln:1ho '&m 1.e~ennBI Lino dI'! M",UO$ tP'1'N) 
tiçcretar1a \1~r3 i\}v~ren~a Matra 
i~~utllõe~ ... Quarta . feira§: à.E 16 noras. 

FINANÇAS 
Pl'efldf'flte - Aq;elDlrc Oc l''lp,uelreclo IPTB) 
Vice·Prez.u:ente - ~:JaOleJ. KrieQcr fUJJNJ 

. Tírul:ve:1 
Vlctorino {"rcaf' 
J..,ol'4tt da clllIJe:Jra 
Slg~trçd(J PíV."Df'r.O 
Wilson Uoncalveo 

. Lelte N~to 

r n Ularell 
Ar{!,..'tl11tc d~ F'Íltuell'edo 
Be.~('rrl3 NeuJ 
Pe..<;:,08 de QuelrCZ 
Antônio Jucfl 

J'11uiares 
Dantel Krtegel 
lrulf't1 80rnhausen 
Eurico Rezende 

1'nuJa.r 
Melll de Sá 

rilulares 
Ltno d~ MatQl IPT"!'l) 
Aur(tUo V16nna jPS3) 

COMPOSIÇAO 

pSiJ 
suplent&

.1. AtUUo Fontana 
2 • .}o,SC GU1Dmar(f .. 
3 Eu~cnJO.(ie B3l'lV8 
4 MI:nl;'~ PU):len~1 
J) Pedro l.-uàO'ITlco 

PTB 

"" i.. 
2. 
3 

."., 4. 

UDI'< 

I)uplente.s 
José ErmlJiO 
ErttnWldQ wevt 
Melo Braga 
Osenr Pnssos 

Supleptu . 
1. Ml!ton C&.mPOS 
2. Joã.o AgripinO 
3. Adlllpho f'rs.nco 

1>L 

a.p.l. 

suplent.e 
AloySlo de Oarvalhn 

1. Jú.Úo Leite 'PR, 
6uplcnte& 

Seeretárto ... Otd BrCgget 
U.can!ôe,s _ quarUts feiras. 

2, JOs:lphat Marinho {Sem lelen~r 

INDOSTRIA E COMERCIO 

Presidente ... Senador José Fellclallo fPSD) 

Vlce-Pres1c!{JDte - S!nador Nelson MaculaJl (PT'B) 

"-

tHu\area 
José Fel!clano 
A UH" Fo(\t.n.na 

Nelson MactUaO 
BarrO$ lie Oarvalho 

AdOlpho l'TM'lCO 
lr!neu Bornhausen 

Aarão Stetnbrueb 

OOMPOSrçAO . 

P6P 

PT13 

UDN 

B.P.I. 

Suplentel 
Lobllo da SUvetra 
Seb~t.Uio Archer 

Vivaldo L1nia 
Osca.r Passos 

Lopes da costD. 
Eurlco Rezende 

Se!""'tárla - Maria 

B:au\ Gluhertl 

Helena flueno BmudilO. 

ReunJã.o IlwntM·te1raa às 16,30 boraa. 

LEGISLAÇAO SOCIAL 

PRESIDEN1'l!l, Senador Vivaldo Lima ri'.T .B.) 

VWE-PRESIDENTE, Senador Walfredo Gurgel ti'.".D.~. 

'rUtilares 

. Ruy Oa-oeb'Q 
W.ltredo Glll1lel 
AttOio FOIlt,l\Oa 
Eugênio Barroa 

Vivaldo Lima 
Antônio Juro 

Eurloo Rezende 
AntOnio Carlos 

AuréliD Vianna. 
P. S. 

P. 6. D; 

P. T. B. 

U. D, N. 

Suplentes 

Leite Neto 
José GulOll1nrd 
Slge1l"edo Pacheco 
Lobão da sn .. !ra 

Edmundo Levy 
Pessoa de Queirc. 

Lop(!$ da COSU. . 
Zacl>,riáS de Assumpçã{ 

B. e M. T. R. 
Aarão 3t~~nbrucb. 

SECRETARIO: Cláudto l. Ctft'ne1ro Leal 

REUNlOES: 3'-10\:0. - às 15.00 horas 

, , 
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MINAS E ENERGIA 
PRESIDENTE: Senador Josaphat Marinho IP ,B,I.), 
VIOE-PRESlDENTE: Setiad"r José Ermlrlo (P,T.B.); 

TitUlares 

Benedicto Va11adares 
Jefferson de Ac.~ar 

P. S. O. 
Suplentes 

Pedro Ludovico 
Filinto Müller 

P. T. B. 
.lou ErIlllJ"lO Nelson Maculan 

AntOnlo Jocá Argemiro de Figueiredo 
U. O. N. 

Joào Agl'Iplno 
Antônio C~rlQs 

B. P. I. 

José Oândldo 
Afonso Arinos 

closaphat Marlnhd Júlio Leite 
SECRETARIO: Oláudlo l. Oameiro Leal 

POllOONO DAS SltCAS 
PRESIDENTE: Senador Ruy oarnetro (P.S.O.) . 

VIOE-PRESIDENTE: Senador Aurélio Vianna (P .S.B.)~ 
Titulares Suplentes 

P. S. D. 
Ruy CarneIro 
Sebastião Archer 

Slgefredo Pacheco 
Leite Neto 

P. T. B. 
Olx-Huit Rosau.o 
Argem!ro de Figueiredo 

OlltOnlo Jocá 
José Erm1rio 

V. O. N. 
João AgripinO Lopes da Costá 
José Cândido Antônio Carllb 

P. B. B •• P. R. 
Aurélio Vianna Júlio Leite 

SECRETARIO: Oll.udio I. Oarneiro Leal 
!tEUNIOES: il"·teira • ..,; à. 16.00 horas 

PROJETOS DO EXECUTIVO 
. P!tESIDÉNTE: S';nador João Agriolno tU.O.N.) • 
VlCE.PRESID~: Senadol' Wilson Gonçalves (P.S.D.)~ . 

Titulares Suplentes 
P. S. lJ. 

Lelet Neto L Walfredo Ourgel 
José Guiomard 2. José FeHciano 

3. Rui Carneiro 
P. L. 

Mem de Sá 1. Aloysio de CarvalhO' 
P. T. B. 

Barros CarvaJh( 1. Edmundo Levy 
Bez erra Neto 2. Melo Braga' 

ti. O. N. 
Daniel Kl'Jeger 1. AntônIo Carlos 

2. Adolfo Franco 
B. P. l. 

Lino de Mattos 1. AurêUo Vianna. 
SECRETARIO: José Soares de Oliveira Filbo, eventual •• 

!tEUNlOES: 3"-leira _ às 15.00 hora. 

REDAÇAO 
PRESIDENTE: Senador D1X-Huit Rosado (P,1'.B.) 

VICE-PRESIDENTE: Senador /UlWnlo Oarlo. (V.O.N,>:. 
Titu!llres Suplentes 

Walfredo Gurg~a 
Sebastião Archer 

Dix-Bult Rosado 

AntOIllo Carlos 

P. S. O. 

P. T. B. 

Lobã<l da Silveira 
José Feliciano . 

Ednauudo LeVY 
ti. O. N. 

Euricu Rezende 
BPI e BlLEGENDA 

Júlio Leite Jo.aphat Marinho 
SEORl!."TARIO: Neuza J. VerrIsImo 

REUNIOEB: .... tetra - à. 16.00 hora. 

RELAÇOES EXTERIORES 
Preeldente - Benedito VaU'dar ... IPSD> 
Vice-Presidente - Pessoa d. Qllell'oz IPTB) 

TItulares 

Benedicto V,naÓa.res 
FIlInto Muner 
Menezes E't·nenCeJ 
Jou GUlom.rd 

p....". de Queira> 
VlvaJdo LIma 
Oscar Passos 

antônio Corles 
Jo.e Oàndldo 
RuI Pal.metra 

CQr.IPU",ÇAO 

i'SD 
1. !tuy Carnelro 
~. LeIte Neto a. V!ctorlllo _. 

,- 4. WU!on Gonçalv .. 
fTll 

UlJ!iI 

1. antOnio 6ncá , 
a. Al'gemll'O d. 11'!gUemdo. 
a. Ml!1o Bra;a 

L. Padre C&lazalll 
~ 3. Joào Agriplno 

.... - 3. Mem d. Sá lPLI: \ 
B p.r. .~;, 

Aarão Stelnbruch IM'rRr -' LlnO de Mattos 1P'l'N>:, 
Secretdrjo _ 80110 Bat.fB!.a OUte)on Branco. ~ 
lUU1!fée, .... qutnta&-térAC. ., 18 horas. 

SAO~ 

PRESIDENTE: Senador BIgefredo Pacheco (P.S.O.) 

VIOE-PRESlDENTE: Senador José Oândldo <V.D.N.) 

l'ltulares 
P. 1[1. D. 

Suplentes 

Sigefredo Pacheco Wa!!redo Gurgel 
Pedro Ludovico Eugênio Barros 

P. T, B. 
Oa-Ruit !tosado antOnIo Jucá 

P. S. P. 
RaUl Giubertl MliIllel Oouto 

V. D. N. 
JOSé Cândido Lopes da Costa 

SEORETARIO: Ara~y O'Re!lIy de Souza. 
!teunJO .. : 50-feira - às 16.00 horas 

SEOURANÇA NACIONAL 

PRESIDENTE: Senador Zacarias de Assumpção rO.O.N.) 

VIUE-"RESID'lli'l'E: Senador Oscar Passes (P.S.)).). 

Titulares 

Victorino Freire 
JOSé Guíomard 

OSCaI' Passos 
Silvestrr Péricle.s 

P. 5.. O. 

P. T. B. 

V. O. N. 
Zacharias de Assumpção 
Irtneu Bornhausen • 

B. P. I. 
RaUl Glubert 

Suplentes 

Ruy Carneiro 
. AttJlio Fontana 

José Ermirlo 
DiX~Hu;t Rosado 

Adolfo Franco 
Eurico Re-zende 

AuréUo Vianna. 

SECRETARIO: Alexandre Pfaender 

Rl!.'UN10ES: 5'·!elra _ às 15.00 horas 

SERViÇO POBL\CO CIVil 

PRl!:~llJENTE: Senador Aloysio de Carvalho CP.L.)' 

VICE-PRESIDENTE: Senador Leite Neto (P.S.D.) 

Titulares 

Leite Neto 
Sigefredo 

Dix·Huit Rosado 
Sll~estre Périclea 

Padre CalazaIU 

Aloysio de Carvalbo 

P. S. D. 

P. '1.'. h', 

U. O. N. 

P. L. 

B. P. 1 

Suplente. 

Victorino Freire 
Fi!into . MüUe.i.' 

Mck Braga 
AntOnio Jucá 

Antôruo Carlos 

Mem de Sá 

Aarão Steinbrucb Miguel Couto 

SEOl1lT AmO: José Ney Passos Dantas 
REUN1eES~ 3s -feira - às 15,00 hora~ 

.: :rRANSPORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS POBllCAS 

PRESIDENTE: Senador LOpes da Oosla (V.O.N.) 

VICE·PRESIDENTE: t!enado"l Bezerra Neto IP.1'.B.' 

TitUlares 
P. S. O. 

Suplentes 

Eugênlo Sarros 
WUson Gonçalv~A 

Jeffer5'On de Aguiar 

José Gulomarll 

Bezerra Neto 

Lopes da Costa 

MliIllel Oouto 

P. T. P. 
Melo Bragp 

U. O. N. 
Irineu Bornhausen 

P. S. P. 
~aul Giubertl 

SECRln" ARIO ~ Ale!:Q,ndre Ptaendel' 

REUNIOES:- ,"-:te ira -' às 16,00 boral 

-
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A) Para Revisno do PrOjeto que 

define e regula 8 PRO I E 
ÇAO AO DIREITO DO AU 
TOR 

CrtaDa em Vll'tuQf C1(l Heqlien:ü~nt' 

D' tHO 6:l €lo 81 SenliUU! Vlhl...,r 
CdmpUb apruvado:; ~m 410 Ile lane.n 
de- ,gEi:.! 

lJe,!,:ltlHlOa em Z2 de novmarc: nf 
UHi~ 

t"'1'!,.IrrugaQB até 15 de dezemorc- (lt 

196;, em vlftUOe ,10 tt~QtJe(lm~o(.( nO 
mer!.. 1!1;;l·6:C: ap:ovli-do em L!i le 'le 
zemOfl de ,$I!):! 

vum;ue&aOtl em 4 de ·janeL~t Ot 
196;, ,Jom 11 'leslgnaçàc aos. :ieon,Jle.' 
Sentll'llJr~ va.sconceJQ.S 1 orr~ "I' 

Emnuock LeVI 

ProlTogaQU at(! lf) de de2emQl"o o. 
1964' em YJ.rtllde ao H.equerunenr.c nU 
n<en,l l .9~-ô::l áo SI SenadO! Mene 
?êg plment.eJ ap~O\'Eld(.: em 15 te De 
zemllrc ae \963. 

Memo~u~ 1'1) _ Partld06. 

G:jber~ :\tl~lnno - Pti.u. 
MI-:nez;~ Plm~DLeJ - 1:':31.). 
H ~rU1Jj IQc Vle.ra· - II UH. 
MlltuO üamj)Q.' - UUl\ 
V ",.sC\.Jnce..~ ('OIT~ _ ~TB. 

EtjmuOClC LCV1 '_ p'ra 
AlOYSIO de CarvaJho - PL. 

COMISSõES ESPECIAI& 

0.' Para estudo elas causas que C) Para o· estudo da situação 
dihcul1ao)' • PROOUÇi\OI do CENl RO I ECNICO DEc 
AGRO PECUARIA e .ua. re- AERONAU·IICA f: DA ESCO· 
O~fcussões negatl .... as na ex~ I LA DE ENGENKARI!l DE. 

_ - loot6 10 4e, aeZemol'o ::te 1963 oe·:o 
\ l{.eQU4mrtH'!Oto n9..,tl~. apt. em 12 ao 
'iemb:G de 196'4 . 

- ate J.O ae dezemb.r() de 1964 p.elo 
Requenmentc l t3iHi3 apt. em lI) !le 
dezenlbrQ de 1963. 

COrnpleta.da em 29 de outu!i:o de 
1962. li> de maIo de 1963 e 23 de a.~rll 
tie 1963 

r-·"tção . I AERONAU IICA. DE S JO-
S~ .005 CAMPOS MemOm, 116> - Pa.rtldOs 

CrHlOi:I el;1 v1rtude 1(' fu>auer:nH"o~ . Jetter$OD tle AgUla.t - PSo. 
'.... D'" '!lll ti::l de::ir :3ellfl'llJl ItI~f: I Ona....-u> ~m '11rtuae 11'-' H.eq'.l(:;lmeD~ L()b~ Qa ::lUVelIa ,~ Qe ,orll de 
":rnHI 1(.1 apruvaac na ~eS5a.c ae lI.! ae, [(. 0.... lü~ 6;1 de $r ~emHIOJ t"'l:I.tJrt 19ô;J) _ p$lJ 
\.óstc Ile ,96:-S \calavuu. apTovuar oa sessao ]e.t3 ttuv l"..!aI'DelrO -oo PSD 

(h. .. no'>en:.on: àe .i\"!5~· BeUeQlCt<. valJadaret> - PSD. 
L>e::il~n,hHl em ·l1 de 'l.<!.ôsto de 19'ts i oe:SlglJaoa em 1::1 ,je nOvemlJN ele W~JSOD voncaJves .:ta de !i.o:·,t de 
P"1·v:ruga!lli DOI 1 ano em 'llnUlf i 1963 196:~1 - PSD. 

1<' ReQ!J.o!nm.:>ot[ .. l~ 1 Hn í.\:~ 10 *! t'rorrogàct8. ate 16 fle a.ezem'lfc Q*, 1)aJUeJ Krl 
'lnOl '::i~nH.t1o' S:~~lrea{: ~Iwneco 1964 em ~l.rtuo~ Oç RfQ!lerlmehLD "'Ú.. e,ge! -. UllN. 
tpruvaa<. em .0 ae deze-m~I'Q 1l' mere i 1;::08· ti;; ao Sr ::,eod(jot !\D'O- ~Peb aH VOSta !;,!!j ae Julub.-o de 
9tl3 me JuCá. u.provadl. eal 10 d( :t~ze!D' 196 •. ol - U ~~ 

. oro de 1963 I M.ll"LOD Campos (Vtce· PI e.:>HJCÚ~~d. 
Meml)r~ !5) _ Part:d'oI; Hellbwdo Vieira - UUL't, 

Membros ,5, - Pa!"tt(.!o.~ ·RUl t"almelra _ UD~ 
Jost> t>·eilClanc - l~:3l). > _ Jose t'~I:CUW(l - P~;l). SlIVe.sr.re tlencles t~ tle ~~!'.'\l !,:,e 
~:Hg\!Ueo.t) t'acheoo IVlCePt Ruy Carneiro - ?::)I.J 19tiai 

."'ou ~ Ant- ôn!1,... Jucá - PTB. I BezeM'a Neto 123 de aorU d ge3 
JUS/' B!rmlrl0 'Prcs!O('nre) - Lyra ['ad.r-t CalJ:l:Z8l"'...s _ UUN. _ P'l"B e 1 ). 
Uuty"~ _QlI VL"'Sta - tJUN. AIOD.Sv Cels<i _ P'l'B. 
AuteU(. VlanD:l 'H.e!3t-on - ?Si) , N~!.HHra Q8 Gema _ ?'l"B. 
~eo~er,QrtO: }\UXJJuu Le~Ui\Il-I..JVti H) Para.o estudo das MHnsa .. 

PL-ltl AlexanQre MMqU~ de Anm· P 
aUl'!rOllt Mello gens do odef Eltecutl\'O re ... 

ReUn!Ões: jI's e 4~$ rel.r~ l\.lI 1. ferentes à REfORMA AD~ 
norl" . MINISTRA TlVA 

Ba!"rm ua..·-valhi:' _ P'1'B. 
AlOYSJO ele Carvalho .t'>reslJente) 

_ PL. ' 
Mern de Sá - PL. 
JOsa.phat Mannn<.J - S le~end&. 

B) Pilra est.udar a situacão d~ E) 
CASA DA MOEDA 

CrJ.Qa~ por lOlClum'. da C:l.mar6 
Para efetuar o levantamen- dos L>epm:.udO$ apro'Vtic~9 0<:'.1.': l:5enadc em 1 l:l 196:J 
to da PROO')ÇAO MIN·ERAL ,,.,,,oros 118) PartJda.. 

K) Projeto de Emenda à 
tituição n' 1161 

. , 
CnaOa ~w lIU"tuOt ao rlequenmen 

to QV :)ol·6:! a" SI $enado, Htlet 
wn Qe agUlill I1provadc em l'll le 
agóstc ae HI63 ueslgnacta em 2;B clt

agôstf df 1963. 

Prutr.u:.,:t;oa ate 14 Oe març(. Qe /96"' 
19u 118.S 'em 1I1rtudE elo KequerHnell 
to O'lIDere 1 HiO-6a. do Sr. Senaao: 
Jeft~rsun de A~\1laJ '\pro';ll"ldo em II 
de dezembrc de 1963 

Membro:; /7) - Part.ldO! 

Jetter~uo de Agu!ar IPre.sla~_1te 

DO PAIS e estuda, os meios SeOttoures. {QUI!. uISNH!. SOtHtl!. AS MATat.. 
a Wl.lo$OtI UooçaJves _. P::>D. Rlll.s~ UI\ \"!U~l"b;·l't;;NVI.'\ t'I{I\'j\-

capazes de pOSSibilitar 
SUD industrialização 

l..eltt filete. - P~O. , TIVà 00 SENA1>O tNla.lilNUO 
ôlgelred(,. Pacnec(. •.. PSD AS IH!. l'HUI'OR Ao (o • .:'\.ONt~Ul'~AO 
ArgemlT'l. Ot fr'lgueU"!~ao _ .. PTB. DO:, CHEFES Oh tl11SSIlO UI~ 

Ct'laaa em vtrtuOe Oc aeque!"l.D~n. Ea.mund~ . LeVl - ~rb 1}ol,lMIA i I( .:\ tlE«l\lA.~"~Nl.'h 8. 
w D~ 66õ-6:i 00 Sr ~enaat)I 1.ISt! Aaotptl( to'ranco - UlJoN.. APHU'I'AH U ES'l".:\lmLEt. liUJ!N-
~1DLrlO aprova.Q(.: oa sessã<l de II .,je I Joa(,. I\grlpllJ<; _ U I.>N.. TO O KOI\1I:'t.l\:JENTO Í!. O· REA_ 
iet.embrc de, 1963 I Aurell( V:anna _ P.3B TA!'lK"\'I'U Oti RI.i:I.A<';OES OI. 

JOS8T'h8l M oh PLOMA l'lt.J\h COM PAí.SES I::S· ... 
Der'gnaaa em 19 de setemoro (te ·1· DepJt.adoS' an o - :;:5em le,Fo;nàa.

j 
'J'UA!'óO{,:!HOSJoo 

~963 Oustav<.l t:apanema .PreMdente, _, Elelta ~m oi Qe oULUbr ode 19tH. 
t'ru:'fogaaa em vtrtuàe do .:t<!quea PSU I E>rorru~aoa 

~."" P.:5U 
(lInento(.. n~ 1 .. 159·63 du ~. Seod-llo1 AaerbaJ Jl1teOla _ eSD 1. - aLe Jb ae .aez(;tnol"c Oe Hiu:t :·elo 
.vliltOD campas ar.;·rovaq{ na- se.".sãc [.,aertE: Vle ra _ ulJi't "Su'oSt1~ujdC l.R~qtlenmenu... _ aU.7-61 apI. em 14 U8 
de 10 de dezembro de 1963, pelc <!?utad(, AsOij.ldi,.. N:."I~\le~nJ. I' deZlo'nlbr<; de L9G,; --.....-

Wilson OQnc::t1vet - PSO, 

Artni.U VlrgUlo - I!'I'B. 
EamunQ(. Levl - P'l'ts. 

I tJeUlOro~ 9> _ partlcto<' BeJU.H 'U18.\o - UUN. . - atE lO) Oe á~zem.bro de .íbil uefiO 
Poute) :11; Andrade _. ~rB. Req l 139~ô3 ·apr em 10 de aezem_ 

Aaolpnc l''ranco _ UDN, 

EuriCO Rezende rVlcePreGldentel 
IJDN 

Jos.:phat Marinho - S/legenda, 

SecretArl0: OflolaJ Leg!,sli:l.~.lVti 

PL-6. J B Castejo"D Branco, 

Jose r'ellClanc _ PtilJ. 
attUl< .. J:<'ouw.na - PtilJ. 
Eugelllf. l:IarrOb - P$D. 
JoSt- ~rml1'lO tReLI:IWtJ -
Bezerra NetA _ ~TB: 
M~lo Braga - p'rs ... 
Louei da Costa -. U DN . 

Mutl.).D . Ualllpo:: IP~e&làente, 

UDN, 
JIllJ.() uelte tV1CePJ" , - PRo 

C) Para o estudo do. efeitos ~ecretano: AUXll18J LegUlaI"V<l 

d INFLAÇAO E DA PO 
·TI ~L-10 AJe.anel" Marou,,", de AllIU-

a LJ ·1 ct'Jer-:'u Mello. 
CA rRIBUT AR IA E CM llAl "eunJOe.: 5" tetr" as 16 twras. 

SOBRE AS EMPR~SAS PRI 
VADAS 

Criada ew virtude .lo Requerlme-n· 
to D~ :)31-6;1 do Sr Senadol UOuvt;e 
Vlel~a aprovado Da sessâc de :t de 
agOsto de 1963. 

Des!gnaaa em 8 de agOsto de 1963 

Prorroga.Oll em ilIruQe ào aequtm· 
menta oQ 1.161 de 1963 do SenDO) 
Senador A.tt1l10 Fcnt.a.na., 8.prO~a~o 
em 10 de dezembro de t~3. 

MemlJr~ 15) - PI1rt1doa 

AtttUo P'Ontana Pres!dente 
.,t")SD. 

F) Para estudar a situação dos 
TRANSPOR1ES MARlTI-
MOS E FERROVIARIOS 

Orlad.a -9m VU'tuele é1Q R,equer<me:Q· 
to o~ "152·63, do SI 8enadm J\We 
ertntrlO, apro""Vado DO ses.sà.C de.. 13 "-e 
novembrt . de 1963. . 

uemgnaaa em 13 de no-vem.r.ro (te 

196:'. 
prorrogada até 15 de dezembro Oe 

1964. em virtude do &eQueruneDto 
n9 L 162A63 do Sr. senador Jâl10 
Leite, a.provado em 10 de de'l.emb.:c-
de· 1962, 

Jose 
PSD 

Fclic1ano fVice·Pr., -, Membros (5) _ Parli1dos 

JOSf> Ermlr10 - Relator - I?"rB. 

AdolOho t''ronco - UDN, 

A :.mWo Vtanna _ PS:P. 

SecretárIa.: Ortc1aJ Ú!gtslati"ro, 
PL-J. Julleta. albewo dos S&OtQ6. 

Att1l:o ·f!'Onf,8.na - PSD. 
Slgefrt:d<l I?acheco _ PSD. 
JOSé Ermtr10_ PTB, 
lrtneU BornhaUBeD - Ol>N. 
JQJlo Leite - PR. 
Secretárto: AuxtUar Legl..slatlvo 

< ~10, Alemndre M. de A. Mello. 

I) 

Aroald<. Celoelra _ P~P. bro de l.96~ 
Juare2 l'avora _ PVL, oompletcada em 29 de autuQro ele 
e\~ aJOc PWto _ M-I R.. 1962 e 24 de a\):ll de 1962 

Mt"moro~ 11tH - t;':d.fUàOO 

P~ua. no prazo de tràs. (3)· .M.ent::t.ç.., .. t-':me[j[.el - P.::5.l.J. 

I ~llsOD (jonçajv~ 123 C!E: abril ~ 
meses, prç>ceder ao estudo lDU31 _ t>re.'itHiente - !?8C. 
das proposições que dloam I 1,.002.0 da Suvelra - PSD. 
respeito li participaçãoodoS _ R~§J.)cartlelrQ 123 de abrtl de 1903): 

trabalhadores nos lucros j Gulékl MQnCUn I •• d.e outuOI'O 011 
das emprêsas, 196'!, Pdu 

EllrlOO a.ezende t23 de R.tlrti d.e 
MEMBROS 

Senador~. 
Bezerra Nett, - PresIdente 
Afonso Arinos - Vice~Pres!jente 
JeUereon de :\guiar - Relator 
LeJte Neto 
Nelson MacUlan 
EurtcC' Rezende 
Auréllo Vianna 
Secretária· Ara.cv O 'R.e111~' de Souza 

1963. - Ul.JN 
Danl.ei K.neger -
~l1itoD camp·os 

- ULlN, 

ODN. ~! 
I Vtce·Pre.sll1enLe): 

~ 
llenoaJQ(. VIeira - OON. 
Lop~$ 'la. Costa - UVN. 
SUvE'sue Pe.rlcle.,$ .....••• , 
IJtv;:!,.ltlú L\m9 - I?TB. 
AIllU,Uf1 Silva (24 de a.bril de ~963), 

- PTB 
Vaga lO SenatiOt PInto FerreU"1I 

COMISSõES . ESPECIAIS ~~i'Bd •• brU de 19631 - Relalm •• 

PARA O ES'l'U DO DE' AlOYSIO oe Carvalho - PL_ 
PRO.lETOS DE EMEN Llno d. Maio, - PTN. 

DAS A CONSTITUICÃO L)' Projeto de Emenda à çons. 
J) Projeto de Emenda à Cans- tituição nÇ 8/61 

tituiçíio ~9 4/6'1 ISilBRh ;;}WN>:R.'I;~O POR PRO. 

IQUR I>JSPOf, SORRI'; VENCIMEN· 
TOS 00& ~lAGlSTRADOS) 

Elel4; em· n de Junho de 1961. 
Prorrogsaa : 

- &té 15 de dezembro de !962 pelo 
Requer1mtmto 609-61 apt, em 14 de 
dezembro de 1961. 

POSTA 00 SI-:NI1DO'·· OH (;f:JEFJ~ 
D~ msSAO OIPI.O~lATlt:a Dll 
CAn IlTER PER.lUANENTEl. 

EleH-a em ti <te autubrc de 1961. 
Prorr'ogad&.: 
_ até 15 de dezembro de9tg6~ oelI;, 

Reque!'imento 608-61. aprovado em t4 
de ,anei!o de 1961; 



" , , 

, . , 
r l 
íl 

Têrça-feirà:~t.~, ' 
~-

- ate 10 de' iáhetrO de 1963. nelo 
Requertnlenw -181' ~'62 fipruvado em 12 
de dezembro de 1962; 

- até ló de aezemOro (te 1964, oelo 
Requel'imentc L 14V~63 a.provado em 
10 de aez.emtll"C de 1963 

COmpletada em 30 d.e m&.rç.o ele 
19ii2 29 de outubro de UJ6'.4, Z3 de 
ubtll de 1963 

Completada em 30 de. âle.reo· de 
1962. 29 de outubro de 1962 e ::! cle 
>tbrU de 1003. 

Memt.>!'05 f16) - PartIdos :: 

Jeftersoo ae AgUUlI _ E'SD. 
W;Json Gonçalves 12:i Cle a.oril d€' 

l!:lõ3J _ I?SU. 
ttuy 0arneu-o _ ?~D 

Jol\o A.!lIlPtoo'2S Oe abr1J de W6,' S) Projeto de Emenda à Cons-
- Vlce-f'reSJdente - .uUN. I t,'tu·,"'5.o nY 5/62 • 

DanJel Kneo:et - UDN. r 
SlIV(l$tn b'enc:e.s 123 de abnl Ilt I IDI~POh SOIUU. A J<~~ I'I:i!GA AOS 

1963' - P'l'l:l MUNIC1PIO:S Uh :U.I'"," OA· AHltE. 
NO!:':.leltb 43 Gama - PTB~ CAOAÇAO uns ESTAIJOS llllll."'-
Bllrr~ Can:aJh(,: - PTB. iH) KX.'·[!UER \S RE!"JUt'lS MU-
Alov~l("', de Carvalho - PL. NICIPAIS1. 
Aurelio VIanna '23 d.e a.bril de 

Elelta em 13 de setemlJ:rc de .i.ed2. 
MemorOE 11tH _ Partidos 

Me.oeze~ plmenlel - t'SD. 

LvbàO Chl Sllveüa - PSD. 
GUldo Mondm 129 de <Jutuoro 

1962i - ElSU 

19631 - aei~tO! - PSB. 
dei Prun'Olfoloa: 

Ruy Garoeu-c 2:{ de ab:1J de 1&â3) 
_ PreSldeDte - PSD. 

UJbãc da :::;iJvetra - FSD. 
Jefferson ele Agulal 123 de a.brU dE 

1963' - PSD. 
Ouidc M<:/DdlD 129 de outubro de 

1962, - PSD. 
Darue; KFleger _ crUN. 
Eurico Rezende (23 de 1Wr1l de 

19631 _ OUN 
Milton campos - UDN. 
Heribaldo Vie1ra I VlCe~Presldente) 

- UDN. 

Lop~ da COst.a - UDN. 
Vaga do Senadur Plnto Fe:-re1.l'8 

(23 de abrU éle 1962 - tu.latm -
PTB 

Bezerra Net.o i23 de a.ortl de 29133) 
- PTB, 

Amaury Silva 123 de abrtl de ll1t)i) 
_ PTB, 

VivaHlc Ltma _ PTB. 
AloysiO de Carvalho - PL. 
Uno de Ma t.0!< - PTN. 

M) !'rojeto de EmMda à Cons
tituição n9 9/61 

• (lUt .WU1FlCA o REGl311l DE 
,uISCRlMINAÇAO D,\S RENDAS. 

Eleita em 20 de novembro de 1961. 

Prot't'ugaaa: 
_ ate l" de dezembro de 1962 f)('lO 

Requefltnenw 605~61 ap~vado em 1~ 
de dezembrc de 196!: 

MUWn Cu.mp06 - IJDN. 
gerU)aJ.dc Vieu-a - U1JN. 
Lope.s a. COOta - UDN. 
João AgripinO 123 de a.bril de 1963) 

- UUl'O. 
EUrtCO aezende 123 ele &t;lfU Cl.e 

1963, - UDN. 
Stl;'e.$!ire t'erll!Je.s 123 !la a.brll dl 

1963' _ "Ta. 
oNguel.ra Q.a Gama - PTB. 
Barros Carvalro - pore, 
Josaph.!U MarInho (23 de abril tl.e 

1963) _ 5, leg . 
AloyslC- de carvalho - PL. 
L100 de Matos - I?TN. 

O) à Cons-Projeto de Emenda 
tituição n9 11;61 

ICR.AÇAO lJ~ NOVOS 
MUNJClPJOSJ 

Eleita em za de marQO ele 19~2. 
Pror!'ugaçao: 
- ti. te 11> ae dezembro Cle 1963 t)f':lc 

R.eg 194: ·6~ aprovado em 12 ::le ·iot· 
~embn.. ae 19'62 

- até lô de dezembro de 1964, pe-!o 
H.eq L143·6:i aprovado em '0 de 
1ezernor<. de 196a • 

Oompletads' em 29 de outuh!'o Qt 
196~ J::S de abril de 19-63 e 22 f!e Jl1~ 
lho de 1963 

MemOfOO - Part1dOi 

Jetter:$un ae AguJaI - PSD. 
Wilso[J Oonçajve~ 123 de abril ele 

lEb3, - pSlJ 
_ dtE' in ae ae3embro de 1963 pelo Ruv Od.rHej.ro - PSD. 

~eqacnmento 782·6~ aprovado e1l1 12 Lot.a~ 'la' ~llvelra - flSD. 
ae d,~.LembrC de 1962; Gu·dt. .HvodiD (29 de vutu~ro de 

l!:Jti·! - t->.:-iU 
- i.r,e.. tp Qe C1ezerubrc. <:ia 1964, ~111 M.';"lor campo::; _ ODN. 

Requcnmcnto 1 141·63 aprova.~o em H"'r!oêl Ol VIEIra _ UUN. 
1« de dezembrC" de 1963 Lop('~ Qa C().:)ta _ ODN. 

Memoro!> li61 _ Partidos Joa· . .'\.!f p.nc 123 de abril de 19B3) 
- UUl\ 

Jel!er,:,uO .:lc:. ft3"Ulal 12i:1 de abrU j:!;l.d· c.' H.fzencte (23 C1e a.i1til dE 
r .. e Hiô3! - PS.u lHf>~ _ L1UN 
- Ment:z~ t"unentel - PSD. SUVc·...,tTt PérlCles (;3 de a.bril Ce 

fo'Ulnt( Muuel - 1'51) HlÍ>J' ~"""E"1 B 
Gu.at M.undm ·29 de outuÕ)ro de I Np'HJt':ra.ia Gama - P'l'B. 

d:ô.; PàU B,..(r,)~ 0cl'Valho _ PTB. 
Ru~ Carnt'.ro 123 de abrU de UH:i::! IJ 

A.. ,\'~.( dt: Saf\la..ho _ PL4 
- p ..... U i\l S! If:' .,Jou·( _ PSP. 
'Ddll.\;;, K,ne"el IROlSt.or) _ OUj\!. ']aIL'" P:nhetro 123 d.,e a.bril Ci~ 

E"Llncc ·H..eL.~nae 123 de 8.01'1J ci-e' ISS]. ~ 1:'""1:'; 
'.!:"8:.J, - UU:"; 

à':' .. LuO ";i;lLUpOS - UJJN. 
H.:rt"..>a.a: VICl.ra - UUN. 
Ru. t:lalml;!U'!i -Ul>1'o 
Ami! ur} :;JVIi - 2:1 de 

190~' - ~'llJ 
. .6..l."r~ VapaJno - P'l'B. 

a.~rU de 

A ·~ell\:r(. de Figueiredo - ?'l'B. 
Belerra Neto 123 de ab!'U de 1963 

_ pTB 
AlOYt'lo de Carvalho - PL. 
Lino de Mat.o.f" - PN. 

1\1) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 10/61 

tAPUld\t;AO UA~ eO'J"AS OI!. IM ... 
POSTOS lJEST'NADAS AOS MV· 
N.CIPIOS) , 

Ele1ta em 28 de dezembro de 1962. 

Prorogada: 
- Ate 11) de dezembrC' de 1963 t)elo 

Req 783-63 aprovado em 12 d. de. 
zembl'() de 1962. 

- até 15 de dezem brQ de 1964 pejo 
Req. 1.142 .. 83 aprovado em 10 de ou .. 
tubro d, 1963. . 

2) Prolelo de Emenda à Cons
mUlção n9 1/62 

IU3'"!a~.:.':'G·L::'':'l'f..l.Da !J~ VOi\lCiJ:.t· 
UO l.l ,U:tl ':N'"T2l;rr::) U!tA E ... ~l 
Cf~'((;U _í~lt.'~.r..l :JE CLa._{~i;l{.; 

3 !.)HtHU:~110 03 NOI\illh.ÇÕEti 
:.:i\1.· .. :J.;·;''':-S). 

Eleltb em l{) de maio de 1962. 

Prorrogada: 

... ate 10 de d.ezembro· de 1962. pele 
Req i'85~62 aprovada em 12 de d~. 
zem bru dt: 1962. 

- a.te 1h de r1ezembro de 1963 pele 
H,. q l 14:4~6:i liprovado em 10 dE' de· 
zembrCl de 1963. 

COmgletaCla em a3 de a.bru ã.e 18~. 
Membros _ partidos 

JetrerSOIl de A.gu1a.J _ PSD. 
WUSOD (jODçalVe.s 123 de abrU de 

1963' - ~SD. 
RUJ Uarnelrc - E'S. 
MeDe~ Punentel - PSD. 
Milton Campoa - ODN. • 
Heribaldo Vieira - UDN. 
Eurtco Rezende (23 de abril de 

1963) - ODN. 

Q) Projeto de En1enda à Cons· 
titUlçiio ,,9 2/62 

ílNSTn Ul Ntl\'A UI:iCHUlINAÇM) 
OI!; HENUAS eM t'.\\'Uf{ UUS 
I\lUNll:1PIObl. 

EleJt.a em :t;' de mate de 1962. 

Pt'orrl)i!;) 1.,.'30: 

- a.t.e tb d.e Ilezem!:)ro de 1963 peje 
Requenmeu!,(l jli;j·ti~ tt.pruvaao em ú 
de der.emoro de 1962; 

_ at.e J.;:, Oe ae):eInoro de 1964 'V'I<' 
Requ8nmemc l.l4:b~ti:J !t.provadO em 
lU ,:., oezemlJrc de 1963. 

Complet.a.as em :l3 de a.lJrLl De 
1963. 

Mec'ltlro.s _ Partlaos 

Jetterson de Agu!ar _ PSD. 
WilSon OQCçS1Ves ,23 Oe 11:>:1J d.E 

19631 - !'"'!")ü 
RUy üarneu'O _ PSD 
Loo3.(> aa SIlveira - PSO. 
Leltt' Nete '23 d.e aorlJ de 19::!3) 

- psb 
MI.t-oo Campos - UDN. 
HenbaJdo Vielra Vice~Pre.sjdeo:.e _ 

OD~ 
Meneze~ Pimentel - PSD. 
a,'uJ'lcc Rezend.e 123 de abri Ult 

19631 - Relatol - UU.J\j 
SHvestrt Perlcle:: (23 de abril Clt. 

1963. - PreSlaente _ I?TB .. 
Nogueira Ils 'lama - P m. 
8ar!'o~ Carvalh<. _ P'l'B 
AJOYSIC d~ aarvathe - PL ... 
LInf de Ma to::: - PTN 
João 'A<;trtpino .23 de abrt1 de Ht63) 

- UDN 
Dan:el Krleger ~ OD~. 

R) Projeto de ;?,,,.,,da 
ti~uição nÇ 3/G2 

{l).U':'Ol"i.LA U ;··~"".:;)~AL StW~· 
n:.oa ~:.:-;. :.r:';·.1 i. !<":'J~Ln Dt.-
irA ~t~:{f:' li. c.;· ...... :..!I!.Lt., f~O nu 
~~~!~·~~:..T. t: ~.J~~.Ev:t;·.:'o N~ 
EDE:<!:lt. nJ:,:::;-:: _-:!(":~N.t..L N" 
4 - ~:'U (..::;:cüsr~':"J. 

Elel ta =ID 1e :1e luille de 1982. 

Pron..l,{dl,'aO: 
_ ate U. IlE c..;zeu.loro de 1963 rJe!c 

Requen.tn~Ilf;(. 78'1 ti~ e,provado em l:t 
':lf dezI'mori. jt- lilti2. 

_ atf Ib 'Í( lezt'wbrr Cle 1964: 0010 
tteq",er .rnent.c l Hb ~pro'Vado 2m li 
je 'lP.i'f"'II' '1rt d~ 1!:16~ 

COmpletada em 23 dI! at:r1l d.e 
1963 

.. Membrcl,.< - Partidos 

Jetrersun at ti;;tUlal - pl:;. 
Wu.sOD uonÇ!!.ves 123 de a~r1l dE 

1963' - ~SL> 
Ruy ..:arnetrc - PSD. 
LoOác da $JJVeIra - PSD. 
Menezet- ~ment.el - PSD. 
LeIte Netc 123 de a.brU de 19G3} ..;.. 

PSD. 

Milton Camt>OO - ODN. 
B.eribaldc . Vleira - UDN. 
Joãc Agripino 123 ele abrI) de 

- UDN. 
1963) 

EUrlcc dezenae 
1963) _ upN. 

(23 d.e a.Or1l rJe 

Daruel Itrteget _ 
Sllvestre Pér1cle.'1 

1963' - E"rB. 

VDN. 
128 de a.bril ele 

No~uelr3 da Gama _ PTB. 
Barro~ canaJ.bo - PTlJ. 
M.em doe .Sé - PL. 
AaráCI StelDbruch - MTR.:. 

- ate .lO de àezeml)ro de 19ô3 peJO 
Requerunentú :1' 1 141-ü:, dop-ru"HiÚO 
em 12 C1.e' d.ezemorc dl 1962; 

- a.te u Qe aeZ~!l1b.", Qe H}ti4 oele 
Requerllnenoo 1 J47·tJ nprúv8,j{ ta 
.u Ctf' aezemorc de 1963. 

COn1p.ietoa em 23 oe íLbrli de liJ-6~. 
Mem"OlUfo - l"'"artJOoi 

JeUersoD ae Agulat - PSD. 
R~y Uarnerc - P:=1J 
LobiW aa ::;lven~ - "SU, 
Wll~uD OODÇl:l.ivC:, 1211 de IlbrU de 

,1963. _ PSu 

i.Jetf.ç NeLt:, ~::s 4 6:H - ?::5D. 
Menezej! P:n.,euLf>. _ pr~lQent.e. 

Ml;ton CnmpL\'- - LJU~ 
Henbrua.c Vle>.ra - UUN 
lruupnal , .... lannho - :::::1 4 63) 

iJice·Prcslcenr.f - ODN 
Danle K.r,f'f:!;eJ _ UUN, 
Vaga du 5PllhDJ PlDt.Q Ferre1[11. 
Eu.rle< ... Rezendt 123.4 fi3, - LJUN. 

12b 4 631 _ PT13 
NO!!Ut'lr8 Oa Gaml'l - pro. 
Barro$ Carva.ho _ PTB, 
Mem de Sá - PL 
M;g~e, Couto .23 4 63). - PSP. 

T) Projeto de E,"Mda à Cons
tituição nO 6'62 

tAUl\1Ern A rAH.'\" (!uA rRU o NU· 
l\lEi.{O UI!. lU"': p:a'.s c::, ... AN', ES 
DO~ ES'ft,.UtlS «: 00 unn:LHTO 
FEDERAl 1\0 S:~N.\.uOl. 

Elel's em 13 9 6:.1 

Prorru>!9.0a· 
- ate Lj ú' 63 DEIO UeO',er:UlC"UL-U 

790·6:.l aprOvaQl em 141 12 52 

- a:e lo .::l t,;4 De.!.. t-..tQ,I·!::",nt.o 
14e-63 ap~u,::dc em 16 1:.1 b3. 
Cump:E'~_:Jd ~iIl ~3 10 63 

Mt:::t.on.l~ _ I?art:c '5 

Jct1~r.lJ[) :)ç A.1Ulat - PSD 
R'..lY Cd!"m :rt - PJ1J 
Luoau aa Sr;velra - fV:.!ltor 

P.:5LJ 

\Vll$on GlJCÇd.~CS 123 4 E3J 
PSD 

Menezes PImentel _ 

MutUD C;;.rr,pv~ -UIJ;>; 

Bert.JdiQ(., Vl<.!lrJ, - UL.'4 

Jus.Johat .\i<...rtnh<; .- 123';' ÔJ) _ 

U1JN 
DanIel KflCJ':1 _ U1)~ 

E'.ulcú thzcnUE - 2b 4 :~3) - Vl
ce~P{ ~,lf"jente - Upl\ 
.. V,,~3 j( ~enaaul eLOU 'uldJG 
.23 li ti3) - p:c..:;1rjente - P'i'B 

Nog:~-.lelfa d.1'! Gamp, P"l'.1:5 
8a.rro~ (;arva.hc _ P'lU 
Mem do Sé _ PL 
JúUo Lelte 123 4 63) - PR 

---,~ 

U) Projeto de Emenda à Cons_ -
titdç§o nQ 7/1>'l. 

lItEVOUA A I'.:M .... NUA CONS'lTI'U~ 
CIONAL N' 4, QUt INSITWIU o 
SlS'l'El\IA PARLAMEN'! AI( lJE 
GOVERNO E O Aln 61 DA LONS
I'ITUIÇAO FIlDEIlAL Oll 18 DI! 
SETEMBRO DE IM6', 

EleIta em a .cUia. 
Pro",ogada: 
- &t.é 16.12 63 pelo Requerimento 

191-62, aprovado em 12 12 62; 
- ate li; 12 64 pele Requerimento 

1.149-63 aprOVada em 10 li 63. 
Completada em 23 ~ 6R. 



• 

'~ DIÁRIO..oO C~NCRESSO N~C!ONAL (SeçãO, .II) __ ~.~ .. _., ___ S_e,tel~ de 1964_~ ~ 

L Membros! - ?artJàós; L.eltfo Ncco ..,. PSO I f Atun~ A.",n~ _ ~l.lllN - - -\ ceSlgIi1fal ém ~ã 5 191)" 

32s6 Têrca-f<lira 15 
_===~ '>7-' '----.- ' 

Jefferson .de !'1,gulal ~ ~SU Am-aury !:)lJva - PTB Josapnat Mnrinho ::)tnJ l..e; .. ndn! JefterSL.ln de- AgUlaz tPSO) • 
Ruy CarneIro - t'SD tJ.~zerra Ner.o _ P'll:S Rau. GluOerU _ E'~p Antônio Barblno ~PSD). 
Pedro lrudov!eo - pSD ", Vag'3 CIo Sen2.(lOJ t'lnt,o Ferrf'ln Jose Lelte _ PR . Wllsun GO!l<.;3.ves ,PSD). 
Wilson Cionça.Jve: 123" 53. _ .Pl"B . ___ Ru\' ·Garnel!'C -PSDI 

PSD ... Vaga 1(- ;5i.!'lactol E~lJa ... rQI~ 08·, Z-2} PrOjeto d",~ Emenda à Men€-z€!' tJmt€nt.e\ PSD). 

Nenezet' P:menteJ _ p~u vaga jç S~.l.9Qul Il:Çi'.la.r'Cl AJ, ConstItUição nO 7 ó3 .Be~rra NeUl ,?'Te. 
Benedito Vanaaar~ - PSU ,talàf.l- '~/lce-PlcSI!)f'rlte, - lIõ'I I ! E:dmund" LeVl '?Ta), j!..'? c 

Milton campm - QUN _ ;;ma.r - P'l'B f'I'ttA~~"UW~( IA I"c\U:\ '\ UI:. g~~~l p~~~~~lC .pfJ~'· 
EU
Herrllcb,a·'R\zeVn"d",a ,,;:: ,U6':!~,N _ UD'" ~1~~~ g::::;~f! - o~~ L lte - S"~RVA UO ,nu.t1 Att U,l ~ t J' 1\ Atunsc IUInv".. UUN). 

, , 

~ -, . ""'" ~ - p , ,~ - I '"'!Uh S~ L.!\Nl>ln~, AH .OIS l"i\H'lot., MUraD Camo~· UDNJ, 
l! ... nie, Kr'e~el ..:. UUN' Dame, K.."lCli';eI - U1JN -'!(h E' - A oVSlr d," '''_rv •• 'hu _ ~-. ur:~o Rezende ,UDN"l 
João l\~nplDo ~~ 1 63, - UU!' v r AI d'" Ih P .J",,'Op"a· .'",rlnho _ R.,oto'r- [) ., 106 O.vS10 P .... tHVt'! C L). Am<l:..\ry Stlt'a ',;'.~' 63. - ~Tü .......... l' ,~- • > tl.:31gu~o..a em 0.:1 Josaphar M'1Hnh( 8Pl) , 
Nuguelra da Gema. ~- P'iB ~,:,m L..'!'g'enoa' Prorruga-QB ate 1:1 l<;l 64 ~eJc Re· 'Aurélio \.1iannll !BPII ~5 B'lJ'r~ Cal'Vaihc _ P'fts . gueruneoL(; oumero 1 15b·ti;j 'l,;lI'UVil- Aa,rão St.!'inb!''UC'l' IBP1) , 
Mem <le S. _ Pl Y) Proj€1O 'de Erilenda à Cons. lO em !O 12 63 . 
Rau.. G,ubertJ - P$P fituição .lll} 4 63 

V) Projeto de Emenda à Cons
tituição n~ 1/63 

(TR.-\llAJ .. JJU UI!. l\'llJl.lIEHES I: !lU, 
NOU,ES E l'KAtlAL1JO "~L\:I tN 
DUSTRll\S INSAI UBRÉS •• 

Oe.slgnacta em ~3 .. tia 
Prorrogaaa ate Já 141 64 pelo Re. 

quertrneJltc 1 151)·63 4pro93.<:!Q' em 10 
de dezembro de 1963 

MemoToo - ParuÔr03 
Jetfersun de Ag'..Ua-J - I:'SD 
Ruy Carnelro - I?SD 
Lobão Cl\ SUVe1r8 PSD 
Wu.son GQoçalve.s - Rela '-'Ir 

1'80 
Meneze.s PUnevtel - PSD 
Leite Neto _ eSO 

. AmaurJ' 811\'8 .;,. PTB 
Bezerr~ Neto _ V!ceMpreSlde.nte 

PTB 
Vaga do Senadol PInto Ferre1ra 

-P1l! 
Rilvestre Pér1cle.s - PTB 

.. CU~VEUI!.. f.ll-llJNIUAUE& aos 
\-~EHE.-1IJ()H ESi 

Df'Slgnana em ~o., 63 . 
Prorrogaaa .a.ti' li) 13 64 DeJo R,e. 

.:ttlertrnent.c. olÍmero 1 Ua·63 apro,a. 
do em 10 I~ 53 

~'~m~ro.s - PartlQoá 

'JerterSPD QE, Al'.uar - PSD 
Ruy -Carnelru - PSIJ 
Lobão da 511 velI:A - PSP 
WUson Gonçnlus - PSD 
Menez~ Punentel - PSI) 
LeI". lIeto _. psn 
Am&ur, -SllV& - PTB 
Bf'1.erra Neto - PTB 

: .. ,lIllga do Sen,õol ~ln~ Ferreira 
_!'TB . 

Sllvestre Pérlcles - PTB 
Adalberto Sena _ PTB 
Eur1co Rezende f23 4 63) - UDN 
MIlton Caro?,,> -- UDN, 
Aloysto ?ie CI rvalho - PL 
Josaphat Mo.rinbo - Sem Legenda 
João Agripino _ UDN 

Argem1rD l1e Flguelret10 ,_- ~ , 
Eur1eo Rezende (23 t63. - ODN Z) ProJ'eto'de En,enda à Cons--
MUton campo> - UDN ' 
Daniel Kr1eglll - UDN tituição n~ 5/63 
Josapbat Martnbo - Sem Legen40 
AJolrslo de Carvalho _ PL ;DISPOI:. ,SOBRt. O IMPOSTO DE 

VENDAS E ÇONS1GNAÇ6~S 

W) Projeto de Emenda à Cons-
titUição n9 2/63 

Deslgna.aa em 31.Õ,68 
Prorrogailll até 15 n 64 pelo Re

querimento ttmnero 1.154-63. apro
vado em 10 12 53 

Membros _ partldoe 

JeflerSon. Qe !\.gula, - p!!u 
Ruy Carneiro _ PSD 

MemOro.e _ part..oOl! 
Jelfersotl a~ AgUlflJ _ t"'SD' 
'R!ly -caJ'DelJ"o _ P,sD 
Wl1scn .Gunça'Vel; _ t'8D 
Jo.se Fe:'.cla.ne _ ,E!'l;:;L 
W8.lrreóo O!Jrgel ,~ I:"tiD 
Argem~ de Flguell't'dt.. - ?TA, 
Hezerra N~' o _. eT~ 
SUnst:re I?erlel~ - e l'S 
Edmundu LeVl - ,f'I'b 
EurICO -Rezende - ODN 
Ml1ton Camp08 - U'DN 
A..oysfc, de Carv8.1hc _ e[J 
Atonsc AflnO! - ODN 
Josaphat Ma.r1ribo _ t:\.em l."egende 
JQUo Lolte -, PR 

à Z-3) Projeto de 'Emenda 
Constituição"n9 Bi6a 

IAUTOJl;OlflA' DOS', MUNtcíPIOS' 

e-Slgn8da em ~ .10 63 
, ProtrOtl_ . ate 15 '13, 64 DelO Re

qUerimento tlllmero ".lã7 ·63, aprova· 
do em IQ,12 63. ' 

M~brO$ _ IPs,rtldos 

J.rterson ae AgUIar - e>8D 
Rlly carneiro _ I~SD 
Jod FOllclano _ (,>SD 
Wl1son Gonçll.lvef, - (,>SD 
Bezerra Neto - nB' 
EdmundO LeVl - I'TB 
jlrgemJn, Flguelreào - PTB 
tIeJ< araga .. PTB 
EurlC< Rezende 12a.f.63' - [JON 
Aloysio de Carvalho - UDN 
AIollSQ Arlno.s - UDN 
Josaphat Marinho - Relator 

6em . Legenda 
Aurélio Vianna - P.TB 
Júllo Leite - PR 

(DlRIllTO DE I'IWPRlEDADE) 

Deslgna.a~ em 23 4,63 
Prorrogada: 
- at& lã 12 64 (leIO Requerwleuto 

L l5I-oa "Prov_do em 10 12 63, ~u:.;D d~;: : :S:W Z-4) Projeto de _ Emenda à 

Membr05 - Pa.r11401 
Jefferson de AguIar - jiJSD 
Ruy Carneiro - Pre.;ldenta ~ PSD 
Lobão da .S1l velra - PSD 
Wl1s0D QQnçalve.s - PllP 
Mene~ Pimentel _ PSD 
Heribaldo Vteira - Vlce-.E'res1den· 

te-PSD
Amaury SUva _ PTB 
Bezerra Neto - PTB 

••••. Vaga do senador p'.ntc Fer .. 
reira _ PTB 

SUvestre perl<:les _ PTB 
Artw VlrglllO - PTN 
EurIco Rezende 123, 4 63) - UDN 
MIltoD campos - Relator - UDN 

Mene... Pimentel - PSD Con~tituição n.o _1 í64 
LeIte li ... .., - PSD ' . -
AmaUl'1 BUv" ~ PTB ,<Eleição automâtJca d... Vlc:J,-Prfe. 
Bezerra Neto _ PTB' , ~ s1den~ com o Presidente d.a. Etepú~ 

••• Vaga dO' Senador . B'amberto bllca.). 
Neder - PTB 'Oeslgnailll em 26.2.1964 

ArgemlrO de FliUelredo _ PTB 
Eurico Rezende ,- UDN 
MUtA>n Campo> - UDN 
DanIel Kr1eget _ CDN 
AloysIo de C!1J'Valho - pt, 
Josaphat Marinho -, se mLeienela 

Z-1) Projeto de Emenda 
. tituição n9 6/63 

(INELEGIBILIDADE; 

Jefferson de AgUIar !PSD). 
Ruy Ca.!'Ileiro !PSI).. 
Lob!o ck SUveira (1'80). 
Wl1soD GoDçalveo ,PSD) , 
"I'<!/! ~ IPSD). ' 
-s..erra Ne"" PTB. 
Arthur VJrglllo ,PTlI). 
Ant<lnlo. Juc6 IPTBJ. 

JoâD AgrlP!nc - UDN 
'JosapllAt .MarInhO _ Sem Leienela DesIgnada em a .10.63 
Aloy.s\o ae carvalho - P1. Prorróga4o ate 10.12.64 oeIo Reo 

o.car Pnssco (p'I'B). 
AntOnIo Corl"" IUDrq). 
Aloysio ti. Carvalho (PL). 
Eurlec Rezende IUDN). 
Milton eampos !UD'N). 
Josaph&t MarInhO (IBPD. 
Jtll!o Leite iBPIl 

" ---- -------, 
COMISSõES 't' 

PARL.U1ENTARES DE iJ.) 
INQUÉRITO li~' 

CRIADAS OI!:" AVOHDO COi\J (, I~~ 
4R1' 53 OA CONSTITUiÇÃO Ei!:, 
O AII'J, 149 ALINEA .\ DO RG-'~ 
G1MENTO INTERNO. ' ~ 

1 ~) Para apurar a aquisição, " 
pelo Govêrno Federal. dos 
acêrvo'S de concessíoná,-ias ' 
'de ,!erviços públioose a 
Importação -de chapas de' 
aço para' a Cia Sidel'úr
gica Nacional. 

Crl.do pela ResOluçllo ntlmero 11. \ 
de 196a aS3lnedo peJo SenhOl NeJ&on 

~~~~~p:e5:~da2~~Si~=n:;', -\ 
19631 ti 

Oeslgnaá8 em' 31 de mala d. 1963 .:: 
- Praz.o - 120 di.... ato 88 clt .. _ i,c 
~emlJro de 1963. ,l 

t>rorrogacia: 
,- Por tna.!o 120 <11... emvlrtucl. 

da !l.prol'sção do Requertmento nta.. \ 
",ero 656-63 do Senhor Senador JoAo 
AgripIno, 11.' 'os"'-o d. 18 d. '.'em
bro de 1963 /31 bares>. 

- !>Ol mais um 

.aprovação do ~~mi~~~:w.~~~E~E\' 1.173~3, do 
Neto, na 
de lU63 

Membros Pazt.!doo 
Jefferson de AiU1ar - PSD 
Leite Neto (PresIdente) - PSD 
NelSOn MacUla\) - PTB • 
JOIlo AgrIpIno IRelator) _ uDN 

. Josa\)hat MMlnhO - sem LeIIendo. 

2') Para apura; fatos apolita-
dos da tribuna do Senado 
e outros. relacionados ~cn\ 
irregularidades graves íl 

corrupção no Departamen" 
to de Correios 8 Telégrafol. 

OTlad. pela ReoOluçDQ Dmnorç 81 
de 1963, 1I&SInad. pelo Senhor Jef.. 
(ersoa d. Aguiar e mala 33 Benhore I 
Senadores 'apresentada _ na cessio ti) 
30 de outubro de 19631'. 1 

l>razo _ até o fim iIlI 808&10 leglao 
latlva ele 1963. J 
Prorr~o pOr 90 dIBa (até 18 ele 

março de 1964. em virtutIt do" ae
querlment< nmnero I 16S-@ ia se
nhor ,Senador Wl1soD GonQ&IV .. 
aPl'OVa40 na seasAo ck 10 ;te dezem
bro de 1963 (11 30). 

_ X) Projeto de Emenda àCons-, 
tituição nO 3/63' 

querimen~ Il!lmero l.I56-63. aprova
do em 10 12 63. 

Membros _ Portldoa' 

Jefferson QfI AguIar _ PSD 
Rlly C&rDeIni - i'SD 

AuréllD VlanDa !BPD. 

Z-6) -Projeto de Ementla 
t.mstituição n9 2/64 

Deslgna~1Io em 8 de dezembro ele 
1963 • 

Membros !l!1 - Pazt.!dos 
Jefferson de AguIar - PSD 
LeIte Neto _ PSD ' (DlSPOl< SOBRE 4 4DMlNlS1'RA. 

ÇAO DO DISTRITO FEDERAL E 
MATERIA DA COMPETtNC1A 
PRIVATIVa DO SEN&DOr. It 

DeBIg"""a em ~.O,63 
Prorrogailll "te 111.12 54 pelo ao

querlmentc. 1 152...e3, sprovado em 10 
de dezembrc de 1963. . 

Membros - ParUdoS 
Jl3frerson de A-gular - PStI 
R'.lV ca.rneiro - E'SD 
j "t>io <1a Silveira - PSD 

USO!) _ Oottca~e.s PSI> 
l.._~~e~~ P1m_ep;el - f"SO 

WIlson (lonçalv.. _ PSD 
JOSé Fellclanc - PSD 
Wauredc GUIgel - PSlJ 
Argemlrc d. FlguelreQo - 1"l'B 
Bezerre N etc _ PI"B 
Sllvestre Pértcle" - PTB 
Edmuniltl LeVl - PTB 
Eurtoc Rezende - ODN 
MlltoI! Campos _ UDN 
Aloysio de Carvalho _ tTDN' 

lDâ nova ted.çQo tI aJlnea a, do 
Bit. 101 e aI item IX do arl 124 ela 
constitulção FedeTal 11 !Im de esta
belecer (J11e sej.", Drooessaàos e lul-
gados nos crimes CODllms" . 

_ . "" ",.mbros do COngresto Na. 
clonal. "",lo Supremo 'I'ribUlllll Fe
<lera!, 

- 0$ membros dlIs lI&semblêlns Le
gislatIvas. pelos Tribunais de .1U3tlç~) 

AIJt!Ilo FontanA - PllP 
W!Ison Gonçalves - Pres14ente _ 

PSD 
Artur VirgDlo - PTB , 
Bezemo Neto .18.11.63' - Viot-Prt:-

itdente _ PTB 
Mello Brillla -' PTB 
JoA<I Agrlpmo _ ODN 
DanIel Kmger - UDN 
EUrIco Rezende 123.4 63) _ UDN 
Aurlmo VIanna _ PSB 

'SecretArio, A!IXillru LOg"l.~ 
~9. J. Nep PMsOa D&Dtaa. -

1L>llho i!a e~veir. - PSD 
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CONGRESSO NACIONAL 
PRESiDÊNCIA 

F&ço saber que o congresso Nacional aplovou, nos têlmos do art. 77, 
l~, dn C<lustit.uição Federa.l, e eu, AurQ Moura Andra.de, Presidente do 

:en.a-G'o .Federal prGllllu.1go- o seguinte 
DEORETO LEGISLATIVO N9 65, DE .l1J6<1 

Mantem o ato ao Tritmna2 de Contas (la, União dC71el1atório de 
registro a contrato celebrado entte o Departamento Nàci01lal de 
Obras Contra tU S§Cas C a Prefeaura Mltnict.pal à>e Piancó, EstadO 
ct4 Parailn!. 

Art. 19 E' mantido o ato do Tribunal de Couta.':> da União denega.tôl'io 
~ . registro t\ contrato oelebrado, em 19 de abril ê'e 1954. entre o oepartaw 

'anta Nacional de Obra" Contra as Sêcas e n. Prefeitura Municipal de 
la.ncó, Es-tado da Partúba, parA. construçã-o, em r('gime de cooperação,· do 
~ude 4'Gan'otes". 

Art. 29 1!Ste decreto legL\lativo entrnr:\ em vigor na data da !>ua Ul1-
lcaçã.o, revogadas as disposições em contrário. 

Senado Fede.ral, em 15 de setembro de 1964. 

.At1tlO MO"U"R,; ANDRADe 
Preside11te do Senado Federal 

FAçn $.aber que o OonJrresso Nnclo11ul aprovou, nos, têl'Inos do llrt. '77, 
]~. da. O",nst!tutc;ão Feder,al, e eu, A'\U'o Moura Andrade, Presidente do 
mACe Fedel'a,l _promUlgo o seguinte 

DEORETO LEGISLATIVO NO 66, DE 195~ 

Mantém O ato do Tribunal de Contas d.a União denegatório 
de registro a Mimo de ajuste, entre o D.C.T .... e a. firma Ccmstru.· 
tora J. PatriCia Ltmttac;.a. _ 

Art. 19 E' mantido o ato do TrIbunal de Contas da União deuegató
~ de registro a Mrmo de ajuste. ce1ebrada- em 29 de dezembro de 1949, 
tre o Departamento de" Correios e Telégrafos e f\. firma Construtora J. 
,hieio Limitada, para COll.C)trução, pela segunda contratante, em pr-osse ... 
Imento de uma Unha de dutos, para cabos t.elegráficos no re-fúg1o een w 

II da AvenIda Brasil, na Cidade~ do Rio de Janeiro. 
Art. 29 l!::ste decret-o legislativo entrará em vigor na data da sua pu· 

ração. revogadas as d.l.9})ostções em con-trârlo. 
5!:'nac5o FedeNli, em 115 de setembro Ce 1964. 

A.,.UlI.O MOUR,\ ANDRADE 
Presjdente do Senado Federal 

"Faço .'>n.ber que o Congresso Nacjona1 aprovop, nos têrruos do a.rt. 77, 
1~, da C.:nstltuição Federa.l, e eu. Aura Moura. Andrllde, Presidente do 
n..ac!o Fedére.l promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO NO 57, DE 1964 

1t.1antém -a dccisllo do Tribunal de Contas da União dencgatd .. 
rio de regtstro de contra.to firmado entre o GOVl!mo do Es"ttl.do de 
São Paulo e o Mtnistério da Agricultura; para desettt'olvimento da 
cultura do trigo. 

Art. 1~ E' mant1(!·o o ato do Tribunal de Contos da União denegaM
de reg1Stro ao contrato celebrado em 22 de julho de 1953. entre o Go

no do ~tado de São Paulo e o Minist~io da. Agricultura, para desen .. , 
~lmento da cultura. do trigo, no referido Estad'o. 

Art. 29 !:..-ste decreto legislat1vo entr3rá em vigor n:a (~I\t!l 1"1~ ~ua "DUw 
~açfto, revogadas as dlnposlçOes em contrário. 

8t'_Il.·U:!'O Frderal, em lS de setemb:o ee 1964. 

Atrao MOURA ANDR:\D"E 
"Ore.sidf'nte do Sen::lNO Fpnp.ral 

Faço saber que o Congrc.'>Eo .N~cional aprovou, nos tér!llOS do al1. n. 
§ 10, da. 00n!)titltiçáo }I'ederij.l, e .eu. Autu Moura And\'udE', P .. .!s;(i:n:l' do 
senaCo Federal prcmu1go o seguinte 

DEORETO LEGISLATIVO NO 68. DE: 196. 

Mantém ato do THbunal fie Contas da Un--â.o cJ.enegatóliQ de 
registro {], contrata celebrado entre a IBM do Bl"a!!il e o Mli,<,!>'te
rio da Viação e Obras Públicas. 

Art. 1'1 E' mantido o ato do Tribunal de Contas à", Uniã.J den~'s:ttó. 
rio 4e regu.tro ao contrnto celebrado entre a IBM do Bra.,.<;ll - Intiú:;trLa. 
Máquinas e serviÇOs Limlta.da - e o MIIll.5tél"'io da Viação e O!rrn~ PU
blicas, em 21 de Retembro de 1961, paro. a locaçã-o de Máquinas Elc:ricas 
de EStatist1ca e CCntaoWdadc.. 

Art. 29 :eJste decreto legid'\tivo entrará em vigor na data ela ~tlll p~_ 
bllcaçã.o. rcvC>gc.Ia.s as cUnpoaições em cOlltrlu."io. _ 

Senado Federa.}, em 15 de setembro c!e 19C4. 

AURO MOURA ANDRADE 
presidente do Senado FedernJ 

Convocação de SÜ5isão COlljUU':l para aprc<:iaç:\o de vetos prc6iden~Jlj,1,Jf 

Sessão Cónjun(a 

2'" Sessáo Legislativa Orrlillfllia 
:ía Legi :1a.tura 

Em 16 de setembro de 1964, às 21 horas e JU mlnu(os 

ORDEM DO DIA 

''''lTú~ PREhfDESCIAIS 

1(1 Ao Proj~ Nf S.600-E·~ na Câmara e n9 187wf)l, no senado, que r"tonta os mineradores de pagamento da contribuição arreoodada. pelo lnstj. 
U. de Aposent-·ad011a e Pf:oD.bÕc:: dos' Indu.striárlo.!j tendo Relatório ~ob 
numero 1l~a4 da Comb:'sá M;,<..td. ' , t; 

29 A~ PrOjeto de Lei nQ (j47~BIÕ9, na Câmara. e n9 98/63 no Senado 
que modIfica o a_'t. 16 da Consolide:ção das Le(s do Trabalho, ~provada Ptl~ 
Decreto-JeJ n 9 5 452, de lP de m.'lJo de 1963, tendo Relatór10 sob n9 2/64 
da Comissão Mina. " 

39 Ao Projeto de Lei n9 3.'237 ... Bj61 na Câmara e n9 38/64 no c::~nndo 
q~e acrescenta doi,s parágratas ao art, 11 da Lei M 3.807 dt 26 de-agôM-~ 
de 1960 (Lei.Orgânica da Previdêncle- Social). tendo Rela.tór10 sob n9 13 ,64 
da. Com1s.são MJsta. . , ,., 

49 Ao Projeto de Lei n P 3/84, (C. N.), qu~ altera 11 Lei do Serviç<J .Mt~ 
lltar, tendo Recz.~órlo. sob nQ 14/64, da Comiss.ão Mista. . 

CeduJa. 
D" 

I 

Veto 
u" 

1 

~RIENTAÇAO PARA A VOTAÇAO 

Matéria. a que se refere 

ProJeto que 1senta os mlncradores das contribuir'õ&~ 
arreca.dadu pelo Instituto de Aoosentador:a 'j 
PensôelJ dO$ IndlL'Jttiãrios. 

Tot&Udnde do pIO'~tQ 

Projeto que modifice. Q are. 16 Q.a, \,j():1.S,ollaac:ao Cfi.s 
Leis do TUbalho . 

• 

" 
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TotaJid:.tde '"10 p~·oJet.Q 
Pl'ojet.o Q'"e acrl.\SCenLa (1is parágr3Ccs :t.O art. 1t 

da lJ,e! nt,. a .80"1 de 2fj de a.g~to de 1900 \Lei Or
gâ:l:ra da P!·ev~dênC'ie. Suciaf}. 

Tot.alid:lde dp projeto-

Proje! o qUE' altera a Lei do Serviço lUlilllr. 
alinea "g' do art. 30 

art, 59 (p<l.avras vetfldns). 

o !:'les;tlellle do SC~(ldo Fcdéral. no:, tel'mOa do art 7D f 3~. da Cons
tI\UII.;D.11 (" elO d.r"·lgu l" n" .\1 0.0 Hé"~lmel)to UOmnU1 '; • .oll'W\)CiJ, as duas C:uas 
Ou LJt>llglf!S:-O t'4,:ll:I0l1Il1 para, em 'Sel>soe~ cúnJwua~ a' realtz:!Jem ·se nos d1as 
1 j J:J J:i ~iI e "JlJ ae sete'mOl"u do allü em Cllrsn .s <lI nurp,~ t. ~~ DUDutOB; 
nu t'lcnarJo da. lJamal3 uo~ Jepu!udos connecerem do \'eto l teiudenC1a. 
ao t-'nne!r 1e LeJ In< .~ IJUf·H df> UlIH na Oâmara e. o" 15 de 1964 00 
E['ll!1f10'. Que ,nstltm ~ Correl;i1C tnonf.!nna nos contrata" Imotl\lt_ár!~ de 
UW' t'.';~f> -iOCla.l o ... l,st·emil r:UiH11'1:lf{' para a.quislçãO da ~>&S9 f!fÕPrta. '?J18 
o gfl"['(l N~H~JOmll tte Hn\J\tRt:;flO I aNHI as Soc1ed9d~ de crédIto HI;'Ob\\ifr 
nu a~ 'N!'H!' unoI111!:'triás. o SerYiço federal de Hablt.ação e OrbaDlsmo e 
d~\ ·u' 1:1 < n!,("J\'!r!p!l<'i~l:-

ti~lla(lo t<edenll, em 21 de !\g'osto de 1964. 

Ayno l\.'lOur. . ., ANDR..-\DE 
Presidente 

o Presidente do Senado j."edem1. IlOS têrmos do art. 70. § 3~, d'a Co~sti~ 
tuiçAo e do art. l°, nO IV. do Reglmento COlll,um. designa a sessão conjl!DLa 
a rel1lizar·se no clia 30 d" setembro cOfrente, as 21 horas e 30 minut-os. para 
apl'eclUçãu do veto presidencial ao PI'ojeto de Lei (nO 1.137·8, de 1963. na 
Cámara e n" 110 de 1963. no Senado) Que altel'a o art. 189 da· Le\ n'J 1.111, 
de 'la de outubro de 1952 IEstatuto d'os- FUDcionál'ios Publicos Civis da União) 
no tocante a acmnulaçü'o de cargos pelos medico.:;. nas autarquias, sem pre
Juizo da matéria para es."u sessáo je programada __ 

S~nado Federal, 9 de l,etembl'O de 1964. 

Senador C,\MILLO .NOGUlUR~ D.\ G.Uol.\ 

Vice-Presidente. no exercício 
da Presidê-nda 

- \ 
. O Presldente do Senado Federal, no:; têrmos do 'a.rt. ·70. I ao, da OOns- ; 

titUlÇáu e'do art. 1" 0° (V do R.eglmemo Comum. convoca as .dUaJ casas\ 
-do ';ongressl Nacional oara, em sessáo con.lunta a realizar-se 00 dia lO 
ne "etembrc do anl em curso. ~ 2UH': tlora~, no Plenar!o da Câmara dOS 
Dcputado~ connecerem dos seguintes vetos presidenciais; 

- Ao t'roJeto de LeI 11" 2 0'l3 64 na Cãmara e nO 84·64 no Senad.O, que 
-extingue cargos e cria outros. no QUildro da. Secretar1a do Superior Tr1bu~ 
nal l\.1lHta, E' dà outras pro\'idências \ veto parcinJ) e 

- Ao ~l'oJeto de Lei nO 587·A õJ na Câmara e 0<" 91-64 no senado qUE 
estende para o exerclclo de .1963 a VigênCia do crédito especial de .•.•• ". 
Cr$ 500 000 000,00 Iqulnhento3 milhões; de cruzeIrosl aut.orizado peIs. Lei 
no 4- 115 de 1962 a fim de atender a de~"peSft eleit·ol'ais (vet-o t·ot.a.\) , 

Senado- Federal, eu) ~7 de agôsto de 1964. 

Senador ~ CAIloIIU..o NOGUEIRA DA G.\MA 

Vice·Presjdente no exerclc10 
da Presidência: 

o Presidprte do SenarJr, Federa!. nos tênnos do art. '70, § 3°, da Consttl. 
tu\ção e do art. 19, n'" IV, do ftf'...glIoeD!o comum. conVOCa a..s duas Ca.sflB do 
Congresso N~Clonal para, em se~ãL conjunta a realizar_se no dia 1° de ou· 
tubro do a.no ell1 curso, à.s 21,30 h~ras. no Plenário da Câmara dO$ Depu· 
tados, conhecerem dos segutntes vet~ presidenciais eparciats) ~ 

- ao PrcJeto de Lei aO 4, dI' 1964 i C. N . I. Que modific:a a leglsle.ção 
dos impostos d'J ~:(msumo c elo sêlO l' di. outras proTldêDClas; t 

- ao ProjAtO de Lei n9 2, t)61 ~B: 64 na Cãn;""lrn e nl) 85. de 1954, no se. 
nado. que alt-era ... Lei n9 t.!:;!1. de 3 de setembro de 1962. e dá outras pro-
dênCIas. . 

Sena-dQ Federal, em 2 de .setembro de 1964, 
Senador CAMrLLO NOGUEIRA DA UA1I.tA 

Vjce~'Presidente, no exercíciO 
da Presidênci!:\ 

EXPEDIENTE 
DEPAIHAMENTO [IE IMPRENSA NACIONAL 

DI'U:"TOII (;,~q""L 

ALeERTO DE BRITO FéREIR.4 

CH.,... DO 5~pVICO OI! f>iJ.i.1c ..... çô •• CI-l.". OA •• ç.Ao oa "aD,Io.ç: 

MORILO FERREIRA AL ve:s FLORIANO aUIMAI~,,11 

DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL 
SEçAO 11 -. 

Imp''',~iiO nU oficin.' ao i:>epartament" a. Imprtll'. Naclunal 

BRASÍLIA 

ASSINA.TURAS 

REPARTiÇõES E PARTICULARES I fUNClOlURIUS 

CalnUl e tnterior ,I Capital - Interior 
JemesU'e lO ••••••• ~ 10. Cr$ 50.00 Semestre •••• lO. ••.••• Cr$ 

"no ........... _._ .. Cr$ 9Mo

1

1Ano .• : •••••••••••••• Cr$ 

.~: gxterior ~ ~ Exterior 

A.no •• ' •••••••.•• ~... Cr$ 131>,00, AnQ •• : •• _ •••• ~ •• ~.. Cr$ 
I 

3 

1 

lU 

- EICe\Uad'as a8 para o ttxterior, que serlo sempre anual1. 
asslDaturas poder.se~,o tomar. em qualquer época. por seis me 
ou um ano. 

- A lnu de possibilitar a rell1eSSa de valores acompanhado'S 
escJarBciment[)~ quanto" sua aplicação, solicitamo.'l dêem profarAn 
.. r'8messa por meio de cb.equ~1 ou vale - postal, omitidos a favor 
T~sDureiro do Departamento de Imprensa Nacional. 

- Os stlt1lcmentos 'às edições d03 órgãos oficJa". "rio forneci 
,a05 auinanteE: 56m-ent.e mediante solicit.a.ção. 

- O custo do número atrasado será acrescido d. Gti O,tO _. 
exe:rcício decMTido. cobrar.as-Io mahl Cr$ O.!SO. 

SENADO FEDERAL 
2' SESSÃO LEGlSL.\'l'J V A ORDll~Al{jA, 

DA 5' LEGISLATURA 
. COMISSÃO MISTA "mínomlnais. previsto no artíg~ , 

I 
Regimento Interno, para tanto l 

lncumbid.l de apreciar o' Veto nando Escrutlnad:or () sellhoI' 1 
Total do S1'. presidente da Repú.. tádo Gera.ldo Preire. 
llUCa ao projeto de Lei da Câma- concluída. a votação, apura-.se 
1a nO 91, de HI64.....\.PTojeto de Lei gninte resultado: 
n Q 587-A ... 6~1 - na Câmara) que -
~:stend() para O exercicio de ].963 pal'a, Presidente: 
(;~ vigência do crédito especial- de Senado!" Menezes Pimentel 
cr$ 500.000 .. 000,00 (quinhentos 'mi- Deputado C1ov1& pestana 
lhões de cruzeiros). autorizado Para. Vice-Pr,e.s1d.ente: 

5 
1 

l1ela Lei n9 4.115, de 1962, a fim OeputadQ Clovia P~tana •• 5 
<Le, atender a despesas eleitora.is. Deput..adi> Manso ca.bral ...• 1 

PRP,1]!':lRA RE'tJNIAO DE INSTA~ I O Sr. Presidente, a.p.~ agTlld{ 
LÂCAO. REj~LIZADÀ EM 14 DE seus pares a sua elelçao desi~ 
S~TEMBRO DE lS64 Stmhor Sena~t: Eurico Rez~ndl 

'"" lato! da· matena precípua a C 
As 17,00 hol'~.s. do dia quatorze de são Mista. 

setembro do a.no .de mil. novecentos Nada mais havendo a trat.a: 
e s~3enta. e qUatl'(), na sala das ço. cena~se a ReuniãO, le.vrando eu 
missões do Senado Federal, presf'..n- soares de Oliveira Filho, Secrl 
tes os Senhores Senadores Menez,es a· presente ata que, wna vez aI 
Pimentel. Eurico Re>.z~de e Mero de da, será. a&sina-da pelo Sr, presl 
Sá E· os Senhores Deputa-d-oo ClovLt; SEG~"'DA REUNlAO, REALI 
pesta.na, Man,So crubr,al, e Geta Ido S M R 
lFreu,\C, reune-fie a Comissão Mista EM 15 DE ETEI.B O DE 
ineumbid.a de n.pr-eciar o vet.o Total À..'{ 17,30 horas, do dia quin 

O Pt'esiciente do Senado Federal. nos tênnos do art. 70, § 3(:1 da. ·Cons- do Br. Presidente da. Repúblioa ao setembro do ano de mil nove· 
tituição e do art. 19, nQ IV, do Regimento ·Comum, convoca. as duas Casas projeto de Lei n~' IH de 1964 (Pro;eto e sessenta e quatro, na. Sala dB 
do Congresso Nacional para, em .,\",s.9ã,Q- li'o!ljvniR, 1\ re~lzar-sp ll{) dia 7 de de Lei n9 587-A-63 _ na Câmara} missõt~, sob a Presidência dl 
outubro. às 21 horas e 30 minutos. no plenãrto- da Câmn.ra dos Deputndos, que est.ende para o exercicio de 1963 nhor Senador Menezes Pimentf~) 
conhecerem dos seguintes l'ct)s presidenciais: fi vig:ência dO crédito especial de Cr$ .sidente, presentes 0.5 Senhores 

d 500.000,000,00 (quinhenros milhões de- dort:!s Eurico Rezende e Mem 
-,Ao projeto,de Lei nO 2' 09S-B-.G4, na Câu;.am e nO 97-64, no.~era o, cruzE,iros), aut~)rlzado 'Pela Lei no- e Os senhores Députad08 elo"i/ 

que eStabeler:e nOlmas .pal'a a IICltayao de ~ervlços e obras e aqmslç o de mero 4 115 de 1<'62 a fim ·de atender tana, Manso Cabral e aeral<1o 
materutls no Serviço PúblICO da Un.§.o, e dá outr~ prOvidênCIaS; a. d.Mpesas' eleitÕ1"ais. . re, reune~se a comL...~ão Mi':tl 

- Ao Projeta de Lei n!;l ~ .090-B-61, na C{\mara e nC! 128.-64, no senac.(),· Em obediêu-':!.R a.O "pr.e.cei~o RE-gi· cumbitla. de apreciar <> Veto To 
que transfere para a Universidade do Brásn o EscrItório Técnico da Ci- mental assume rt· Presidên<:lQ o. Sew sr. Presi<1ente da. República ac 
dade Unlve"!'~ltárla. da Dlvisãl, de Edlficios Pi''}}icos do Departamento Ad- nhor Senador Menezes J;!iInent.el que, jeto de Lei da Câmara n9 91. d 
m:rust,rativo do Serviço Público. e dá outras providências. declarando in,s.talada a Comt...o:são Mls- (Projeto de Lei n9 587-A-63 

\3enad"J Federal, em 15 de setembro <!e 1964. 
ta, cl.etermina. ~;e.la p~ced1da a ele!· Câma.r.n.) que estende para o E 
ção :;lara os cs.rgos d~pr-esidentE! e ci-o de 1963 a vIgência do crédi 
Vice-pr-esidênte. re"pectivamente,e.tra- pedal de Cr$ 500.000.000,00 (qui 

., "és de escrutüüo r,ecl'eto. POt' eédu,las. too milhões de cruzeiros), auto 
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pela LeI n 9 4.115, d. 1962, a fim de I R.AZOES DO VETO ! Público Federal da Unlio, • dá 00- li - será exigida a licita,:ão J)<..'r 
t,tender a. de.sp~e.s eleitorais. w.: tras prondênclM. concorrênc:a a.dminioStl'atlva: 

Iniciando os trabalhos, o Sr. Presiw ; Negando san~ao. ao ProJeto, o Pre- a) para a execução de ser~'.Co$ ou 
'dellte concede a palavra. ao Senhor I s~de~nte da Republlca o fêz sob a ale- Incide o \'eLo .1iôure: obra'"; de montante igual ou inf~r:or 
,Senador Eurico Rezende que, na qU8- gaçao de que: A) No nem In do art. 19 a €x- a. 500 vêzas o valor do major ~:~:árío~ 
.&idade de Relator, tece considerações I - "O crédlto em referência rol pressã.o: "a 'C[':1cQrrêl1c~, exigmdo- nllnLmO; 
Icon.;,ub,s.tancia<1a..s em Relatório cir.. utilizado totalmente, com o (lUe se" I Q\ para a aqtH5~çào de m1.h~dai5 e 
CUllstanciando a orIgem e tramitação S6 torno'u prejudicado o projeto. I RH.~6el;: eqUlpa.mentos de monwnte mft'rJor a 
Ida matéria nas duas Casas dQ Con~ I caracteriza-se a inviabilidade ab- O. t te ,,,_ t 500 vezes o ~·a:lor da 'l.'llor .'.r dárjl)-
-"'80 Nacior\ll bem co o a.s l'a I I t.· ê i d ,e o m em v .. ')~ pt::l nu Ir a ~ mímmo . .,........ .. ~ m .. so ut,a, para. ~s e~ ..... er a,~ nCl;8 e admlnlsti'ador a corltrata;,2,0 da ey.e-
Il6es nM ~uai.s se fundam.en~ou o Sew .seu crédito me:ust.ent.e • cução de servJço~ bU 00 'as d illQn.. UI - Será dispê'nsadq fi 1}1nC-"lf-
Ilhar Plesl<lente da Republ1ca. para, . .) '.I e rCnCl.'"I, exj;indo-se ao •. ol-:ta de pre-
ao uso de suas atribuições constitu- 1 CONCLUSAO tente ~nfel'IOl: .a. cc:n1: vêze<; o va,l~r Ç08: 
_ .• ó e V to • d f do maIOr salarlo muumo e a aq'..U.sl- ') para a exccu ~ ..t "Por I"'" 
~~ona.I , ap r S li , ao p"oce.s.s.a, O I O VeLo Prc-.sid.enc1aI 101 apô.stó em ção .d~ matel'bü e equi;H.nclltos de çao '.1.')<; ". ,.; "VO~ 
,em tela., . _ ~...... " tempo hábll e obedecida.s as detenni.. montante i1"ec',or • oitent' vêze, o ou ob.~a.~ de montante ini(>~·tor a cem 

Em discussao nao havendo q lem I Is J..I, ~... '" vêzt:s o valor' do Ingior l'.rilário-rnf-. d. ' .d' I' l nações lega atinentes à. espécie. valor do maio" sa-lário mínimo d,'1- nim. 
1l1e.:.s ~~je fazer USo e pa avra, .0. Face ao expôst.o., cr~~as estar 00 do-lhe libeldo.de de ação para ieQ- i 
Sr. prC.:>ldente, determIna seja 3.S.S1 C~ngresso NaCIonal ha.bIlItado a. ma. .. lizar oi{ o.justes. necessár!C\s '~~rn a.s bl pa.!'á a aqui:; ção cIe ma~('ritll P-
Ilado o R€lat.'<)lio. rufe.star-se sôbre o mesmo na forma naturaís '!emoras a que CHão su- equipamentos de montan!.E' inferitn- a 

E nada mazs ~vendo a t:at.ru-, en- estB.beleciÇia pela const.Jtujção da Re- Jejtas as colet.as de preç:l3. oitenta vêzes o valor do maior' $'al6.-
perra-se a. Re~nlno, la,vre.ndo eu, i!O;~é pública. B) O lt,,!U V d art. P rio-mínimo, 
~8oa.re.s de Obve1ra Filho, SecretlÍrlo, . o IV - Ficam di~p~!1".~<:!,'u; ; to .;-on~ 
.• presmte Ata que, uma. ve!Z a,'Pro~ Sala das Sessões, em 15 de setem- Razõe$; cOl'l'ências: . 
. :"ada, ~erft assinada' pelo Sr, Prcs1... bro de 1964. - Menezes Plmentel -
dente. pre.sidente. - EurICO R~enãe - R-e-

lat.or. -Mem de Sá - Clovis Pesta-
RELATóRIO N9 16, DE 1964 na - Man$o Cab"ol- Geraldo Freire. 

Da co,",,;áo Mista Incumbida I A1 A DA 154~ SESSÃO EM 15 
de apreC'lar a veto do Sr, pres.t.. ' 
dente da República ao Projeto d. DE SETEMBRO DE 1964 
IJei da Câmara nO 587-A-63, (nú- PR[':SID~NCIA DOS SRS, lUOURA 
11I-era g.1~64 - no Sen~). que ANDRADE }: ADALBERTO SENA 
estendeu para o exercfcto d:e 1963 
a vtg~ncia do crédito especial de As 14 horas e t 30 minut.os 
Cr$ 500 000.000,01,) (quinhentos acham-se presentes OS Senhores 
lhóes de cruzeiros), autorizado Senadores: 
pela Lei n9 4,115, de 1962, ,o lim I Adalbert.o Sena 
de atender a despesas eleitorais. JOsé Gtüoma.rd 
Relator: Sr, Eurico R.ezende Osca.r Passos 

Edmundo Le~'l 
Desiré Guarani " O Presidente da República, no UH) 

~ 
atribuições que llie ~IW conferi .. 

"os pelos artigos 70, parágr.afo 19, e 
. , li, da. Constituiqã-O Federal, ne~ 
eou sanção a.o Pl'ojeto de Lei da Câ
·mara. nl) '587-A·63 (n9 91-64 - no Se .. 
oado} , que estende para. o exercícIo 
de 1963 a vigência do crédito e.s.pe ... 

Fl de Cr$ 500.000.000,00 (qulnhen. 
milhõe.<:; de cruzeiros), autorizado 

la. Ll'j n9 4.115, de 1962, destinado 
a.tender às- despesas eleitoraIs, in ... 

~u.sive com o "Referendum". naquele 
lKercic:o, pelo Tribunal Superior Ele!
~al-:- -
,'ORIGE" E JUS'rIFICAçAO DO 
· tPROJETO 
; !O Pl'ojeto \!Ctado se originou 'de ).tIen-

Sem do Sr. Presidente do Tribunal 
lperiol" Bieitoral que, jw.tifi,oondo 
a oportunida.de, assim se expre~a: · . · "A _dotação orçamentária 

proposta pal'a. o ano vindouro fOi 
calculada exclusivamente para OS 
gastos normais com eleições su· 
plemental"€'s e municipajs. Não se 
cogitou do . "Referendum" o Qual 
.sOmente agC?ra- foi fixado para o 
princípio de '1963 e- nesta altiu2 
não é mais . possível qualquer mo
di!1caçáo da proposta, visto já es~ 
tar encerrado o prazo estabeleci .. 
do para o recebimento d-e emen. 
das aO orçamento. 

~'Tarnbêm não é pra.ticá,,'el .a 
utilização, em 1963, do sa1do d-o 
.'Mil<> «pedai de Cr$ ....... . 
Jj(){J,(J()(J.OOO,OO autorizado pela Lei 
nt;! 4.115-62 exclusivamente para 
despesas eleitorais a aerem real! .. 

.zadas no ("orrente exercic'o". 
TRAMITAÇAO DO PROJETO 

• Na C-âma1'8, o projelio mereceu sea .. 

Ma tin.s Junior . 
Pedro CarneJro 
Lobão da Silveirà 
Eugênio Barros 
Sigefredo Pacheco 
Menezes Pimentel 
José Bezerra 
em·t.ez Pereira 
Walfre-do Gurgel 
Gonçalves Abrante.s 
Barro.s carvalho 
Pessoa. de Queiroz 
Ermírio de Morae,s 
Silvestre Péricles 
Heribaldo Vieira 
Oylton Costa. 
Jo...<;é Léite 
Aloysio de Can'alho 
Antônio Balhino 
Josaphat Marinho 
Raul Gíuberti 
Afonso Arinos 
AUrelio Vianna 
Benedicto Valladi:t~ 
LOpes da Costa 
Renato snve. 
Daniel Krieger. - 32. 

O SR. PRESIDENTE: 

(Adalber[o Senna) - A lista de 
preSença nCusa o comparecimento de 
3Z 8rs, Senadores. Havendo número 
legal, declaro aberta a. sessão~ 

Vai ser lida e. ata. 
o Sr, 29 SeCl'et.árjo procede à 

leitura da ata da sessão anterior, 
que é aprovada sem debates. 

O Sr. 1<:' Secretário lê o ·se
guinte; 

EXPEDIENTE 

Me'nsagem n9 237, de 1964 
(N'1 375, 1\'A ORIGEM) 

A neq'!&Sidade de S,lp"l;lUr-~~ fi a) pua a execução de se: ',:Ç'O;-.; ou 
item V do artiO'o 11,1· decorre da.~ obras que, por motivo ~je ntt'":·t'fSe 
mesmas con..<;idersções qUe levarS,m na.cion;d, a juízo do P~'f'.':.rjt;:nte 0.'1, 
30 veto{) anterior. Repúbllc&, não permitirem ;'.ltJL1Cl'j..t..-

C) - Artigo 7' de ou a demora do p~ .Y!;;~samC:llto 
Razões: I da~ cuncorrência"'; 

O dl~po::;itivo vetado ~sCabel€ce nào bl, pata aq'Jisição e ex.:cução, ue 
só o registro e Q distrlbuiça,J aJto- s~ntl.ços Ou ~b~tts que, J) ,r _ Lrcu')S
tnáLica. dm, crédltos orçamen1árlOs e) tanClM eSp2Cl9.1S ou imp:ev!..,ta.s L)-" 
adIcionais destinac.os . .a Ól'g-ãOO dt-l m~ con.siderndos, de Cfl.l'átcr nfg~n:~, 
administração descenLralizad,n. ou au. o. Juízo do Pre"ld~n~-e da Rr.'pubh-
tárquíCJ. como a clltrcg-a ~a'l1bél:l ca. ~ 
automática. pelo Tesouro N-n-clG-11al ~) a cl1t.ér~.d9 Mini.:;(l'O d~ Es-
ou Df!lega-eias FiscttlS, dos recl.l"r,o~ l~o, para aqmsICa? de mH tena!.·. 'JU 
corresl->ondentes. Ficara, portanto, t( gene·o ... que só pOGt;,m ser forné'i':dos 
Administração Cen~ral lmpossibilt1.a- por, produtor,. cmpre~a. 1I1J (~pr".)~n
da. de exerCer qUalquer contrôle ;.:6- tanLe comer..::HLI e_xclusl·J·'S .. 'Joç,n co
bre a, entrega de recursos f!nancej- mo para u exeCllç,~? ?e .s~l'"'Jlt,' IS d~
tOS às autarquias_ administrativil<: {' p,endcnte.s de proflswm3Is de llOf,U-
mesmo impedida de adequa.r (>BSll. r.n-J na especlal1:oJ.ção; . . . 
trega às disponH.ii..Hd.a-d.:,s finnnceIra.s d) para a e.qU1s1.;a) de 1Il.i l~a:~; 
d.o Tesouro. I "e) para. arrenda~n:m...o Ou oqTli~I· 

A maior parte dos créd1tf.\'; OfÇ<1- çao <!e ,lmovcJs desll:J.tdos ao \elVi
mentários e .'ldJc1onais dest.inados às ç~ .pubhco, quando ',~erem N:rq,cte
a.utarquie.s e órgãos da admini.stl-a- l"lsticas espec13is, a Jll1Z0 do \f(nj~tro 
ção dt~scent.l'alizada destma-st: à co- dO' Esta~o: _ 
bertura de deficit.S de !)per.açã,o de;:;- f} quando na<J h01..n·er aC'J~t~o ~~
sa..s entidades ou ao seu subvenr>io- l"'~lum proponente a uma: IJClt;Ç:W 
namento, O saneamento fin..lnceiro antetiOl". 
do pai!;' e a progressiva ellmine.ção dü V - E' dispensad~a a .,Ç.)lpta de .,>re
deficlt orçamentár10 exigem um con- ços para e execuç~q _de .: .. el'VJpj ou 
trôle permanente e rigoroso sõbre aJ: obr-aJ, e para a aqUlsIçao ~e materu:..s 
operações financeiras das autarquias e eqwpi'l.lnenLo" de. 'Jalor ?1:ferJo; ,8 lO 
e entidades desqentralízadas, da.'i (dez} veaes ? maIor 'a,laflo-mm1UlO. 
quais se ,deve exigir um esfôrço es- § .l~ Nas hi~te5es d&te a:rt!go. po .. 
pecial de redução do desequi1fbrío de dera ser t.ambém dl.spensndQ 1 l'{'-;e

.suas contas, através de melhorfa d(' t., qe, preços, em .caso.') devidama-m.e 
suas fontes de receita e redução de Just.,t'lcndo.s, e. JUIZO do E\residente 
custos operacionais. A transfo-rma- da" República (lU do Ministro de E'i
ção em lei do artigo '{9 do projeto taoo: conforme a competência nêle 
dificultará Ou mesmo impedIrá êsSe pre"lsto. 
eontrôle § 29 Poderão ser tambér."J. dispcnsn-

São estas as !;]2ões qUe me .iev,Q- das concorrências ou tomada. de p!e
ram a negar sanção ao Projeto em ços, em casos de urgência especial. fi, 

causa, ao::. quais ora sub. leto à el~- critério do ~1nistro A de Esta<!o, pil.
va.da aprecia.ção dos Senhores Mf'm- l"~ a aquislçao de genero~ a.llmi'nt.l-
bros do Congresso Nacional. CIOS nos locam da pr~duçao . 

Brasilia, em 10 de t;et.f':mbro de § 3\1 Em qualquer hlpóte,<::e, semp!"'e 
1964. _ H, caste1Zo BrancO. que a adminLstroção julgar prefeJ:.Í.-_ 

vel poderá licitar o fornecimento de 
PROJETO A QUE SE REFERE ben~ e equipamentos ou ':I. execuçno 

O VETO de serviços ou obras, de qualquer va-
Estabelece. normas para a liici- lor, mediante concorrénci:t (JIIHJlica. 

tação de serviços e obras e aqr;!. Art, 21J A despesa. fleoonentes da. 
Siçâo de materiais nD SerViço PÚ- 3plicação das letras "a" • j'b" do 
bliéO da União, e dã O1ttras pro- item TIl do art. I" pOderá, ,~er feita 
vidéncias. 'mediante ajuste e independerá de re

gistrf'\. 

iE
ento, sem restrições, das COmi.s .. 

, de constltuiçJio e Justiça, de Or· 
ento e Flscalização Financeira. e 
Fina.nça.s, sendo, afinal, aprovado 

i!m sess~o de 24 de Junho de 1984, 

O COI1gresSO ~:lcional decreta: A:t"t. 3!1 A coleta de preçv.s far-se-á 
Art. 1~ Os procedimentos referen- mediante carta-convite, pelO meno.') 

te.s à. contratação de serviços, ()U a 3 (t1'ê.5) licitantes e com 5 (cinco) 
obras pelO regime de etnprei~ade.. dias úteis no mínimo de antecip~!'Jáo, 
bem como e. aquisição de material verificada por protocolo. 
equtp.amentos e anima'i,s destinados Art 4\1 A liCitação, para a.quhlção 
ao serviço públiCo ..,. adm!nístração de meteria) ou execução de, serviços 

Excelent~'5imo Senhor Presidente direta e de adminL.~traçã,o deseentrali- ou wras, por concorrência públlca 
do Senado Federal znde., obedecerão às seguintes nor- ou ndministrativa, inqicnrR., pe!!} me-

mas: n06: 
Tenho Q honra de comunIcar a V. a) dia.hora e local da J1cit::l.I,ão: 

Excelência que, no uso das atribuI- I - Far-se-á. licitação por concor- b) quem receberá ::ts '1rorústa~;' 
No Senado é o Projeto submetido ções que me conferem Os art1gos 10, lênc.ia públfca.; c) condições de apresentaç5.o dlls 

nas à Comissão de ;Flna,nças, que par!\grafo 19 e 87, da. n Constituição a) para a execução de serviços ou propostas: 
bém. o acolhe pOr considera.r ser Federa.l, resolvi vetar, pa,rclalmente, obras de montante .uperlor,. a 500 d) cl'itelio de julga:n"nto d.rls pro~ 

fórmula. a.ctotada. capaz de satis .. por contrarJar os lnterês'se.,: nacIo- vézes o valor do maior sal:JriQ-mi~(postas: 
As necessidades da. JustIça, bem nais o Pra.jeto de Lei da. CAma.ra dos nimo: e) descrição suscinta do ot.jefo da 

O em vista de ser O .ss.1<10 do er~ .. Deputados nO 2,098-64 (no Senado b) paJ."a 6.ql1i.siçlto de maVn'lal e llcitação: 
• que se refere o Projeto lutl ... n9 97-64) que eBta.belec~ nOrmes pa- equipament.os de montante Igualou f) local em oue- serão pl qtadus In

;te nara. cobr1r OS gastos feItos com lra. â licitação de serviços ! obras e SUperICl1' a 50(1 vêze." a VAlor do maIor, !otfl.1acôes e fQrnecid1~ pla::Jta.~. in.'i-
hê1l.tJB.ção do I<Refel"eftdUPl"~ a-quw~lo de materiais:no serviço ttalA.rlc-minlmo, ,trUÇõt>Ii, t6J)8C1!ic&96ec f outrm ele· 
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ftlentos neca.';:.<ê.ttos c.a ?-~~ie'.t() ~I)..\ vadeo :lP;·~·'ó';çf..o- dos Senho'es Mé"m-) Art. 89 OS,créd.tos COIlCr.(iidcs, aO) ~a,a,'3, comO.se vê não se levanLam 
nhecimEnto di). llc:tação; Ol"CS do L"on~Te,'~,:) ~oJcianal. . E.T.U.B, ficam trans.ret·jdog à Uni- r.rpunento,s contra.' a oonstituciotl:.Li_ 

g~ pra.zo mâ:dmo para cumpJi:llt:'ll_ BraEília. em lO'de gtemb"o de U;'Ü4, : ver.:õidsde do B:'asil, .através <Ir ... MinS-. dade ou injul'idicidade do projeto. De 
to J..~ o,::ljet?- "a hcil~ção; 'tê .. o da Edm',a<"'á" e CU.tma. ,sua conveni:en-cia Ou 'nconven,''''n',," _, 1 H. Cnsld:o BrtUll'o. 'S " - .. _ .... i1l V'<i-J.ore'3 Ot; -::auÇl.l.o p3ra l~.~:)- ! A:-t, 9>' E5Ia lei entr..1l'á 011 V'R0l' na dirá a douta Com:ssão de St'gnra.l1Ç"a 
ção e ,p..:.ra cm,t.ato, quando fÕ'r o. Pi!O.rETO A QCE SB I:EFEUE ! d&ta' dt- Scl~ pu~JiC'{j.\~:o r(:~'oT(da,<; li':; 1 N;lt':OI' .. a., 
ef1~o. • <> VETO 1 d' ,~ t " ,- " 

Art. 50 Entre m p:'op~n'entes jll!- \ lSpof3'O[', e:n c::n rarw, SaJa das Cm:.s~õcs, 27 de .6.gé..~tJ de 
laao~ idône:::-o; e -L0miti'dos à lk'tl- T;-n:",~ere pUra a uni'ver~ldMe I A ComhsãJ ~i",t..1 il1CUm~):da de : 1864. - Wilson Gonçalves, Pre.'-ide:l_ 
ção, e vencedor &erá oaquê!e (;.ue ()~~- c:.o Era"i] o E,;critótio Técn,~o da I rel:ltar c veto. I te - EdmundO Levi RelatOT - Be-
reCeT mOlOr ,J.r.:70 :;:al~:o se a ('l;,:r.i:-- C .. ttaae ,Un:z;erõ,ltár.a, da Dlv-siio , ~! zerra Neto _ A~01Jsi~ d'e Ca.i'1iaUt _ 
sãD jUigadcr.a, .)Dl" ra'lbes té-cP:e::!", de Ech"iC,OS ?1i.vl.c.os do DtP~:rta- AV1}"O n{)~.91~4, de 9 4? D1(!'i em em ... ·?,: tlTrr€.m.ro de Figueiredo _ Jcsa~wt 
considerar outra pl''Üposta como a menta Aamfll::;t r t:.t;vo do Serviço j do Sr. MinIstro PrC:.:il::1::.n te do Tn- Mari:nho 
IDf..!S conven:ent.e, Pública, e dá oui:ras prOt:idê.,~(."tas, I banal de Conta,::; da. Un:.ao -- Comu-! 

Par.ágrai'o ún:p,I). Qu::.ndo o e.iLa. . roca haver aquêle Tl"lblUlal ordena- \ 
de concorrência admitir diH;rirnln:l. O C():l~e::.so ~acl!}nal dEcreta: I' do a anote.<:ão do at<J constante do ' 
ção por item, :i licit>:ôtção poderá pl'e- Art. I" O EEcrit6rio Técnico da C1.- Decreto Legis ativo n'?' 35, de 1964, 

Nr;> 1..002, DE '1964 

Da ComiSsão de Segurancc Na .. 
cional, sóbre o Projeto de Lei elo 
Senado n P 12, de 1964, 

l~elator: Sr. Raul Gilberti..' 

,'er a. preferência às propo1;ltas (~~ dJ.,de un:'ve~'s:tá..t1a tE. T. [J, B.), I Oficio 09 2.232, de 9 do m!~.s em 
menor preço para. -cada it2Ir., lnci'~ ~l.stituído na Divi~ã.Q de., Edificlos PU... cu:so, do' Sr, Primeiro SecretáDJ. dB; 
pendentemente do preço glObal de bUCOiS do DEPartamento Adm:.nntratt. Camara do~. Deputad()s ,~ RestitUI 
cada-- propcsta, Se t!ll -ç refen'1.'1c..:1 võ> do Serv~ço Publi~o pelo D:cre~.O-Iei um, dos autog!U,fos, s!tnclonadc,s, do 
não fôr prevista, as popostas serf.n n" 7 ,217, de 30 de dezemb~o de 1944, Projeto de Lei que a,tua ;1 Lei !lº 

,indIvisíveis. . ~ t.ica t ansferidb p.ara a. Um\lers:dade 3,89Q-a. de ,~5 d~ abril d!' lD61, e dá \ De autoria do emInente Sem,dol'"' 
Art. 69 E' da compet~nci,:l do Ml- do Bras:l, vinculada ao Ministér:.o da outras prov! ... ênem.s. Va,;concelIoo TôrreS,. viEa., O- presente 

nistr'Ü de Estado detenn:nar qual,: as Educação e CultHfa. ___________ . prejetc, a ·mudar, para Ministér:Q do 
despesas qt:e se enquadram na hlÇÚ- .A!'t. 2~' Q; servidores do Escr:tór:o- ~~~ f'AR!:'GERES Ex,'reito, a denominação atual da 
tese da állnea r. do artigo 49 d:.l Lei Técnico da Cidade Uni',.'e:~táfia que Min'stério da Guerra.. dada.. à. Secre-' 
n 9 830, de 23 de setembro ce :;:~9, t ' d E t d -', . 

Arr:. 79 Os crédItos orç.amen~á.:il)S pa~sar-:tm à. categoria de ful1ciCllá~'_os Pareceres arla. e s €I. o a (!Ue ~~tão'l!ofetos 03 
",úbl.:co~ "'or fÔtt\l. da Lei nO 3.7C{), de I neg-ocias do Exército. e ad~cionais de"tim'tdOS à órgão ne P l" ~ 

admini,tração descentralizad~ ou' ;lU_ 12 de julhn de 1geo, são transferid.'Js -Ns. 1.000, 1 .00'1 e 1 ·002, .. N Ir - 9_ ilustre Autl)r da Propo~i ... 
ta'rquia, serão registrados .Jelo Tn- para a Universidade do Bra."!!. 196 I çao fusii: fIca pelas I . t 

I ' ~ ~ 19 Os sen-idores do Departa- de LI" ' '. .' -a' pe ~s ~egU1n es 

distribuídos ao, -Tesouro N'3.c!()na~ ou mento Administrativo do Serviço pÚ· N{) 1 000 DE 1964 
bunal de Conta,<: e automà .lcam::f!"e " I prlJ1Clprus t"al':ôes: 

Delegncias Fiscais., que entregal'''io oS bUCD e 05 requ,:sitaoos de outras Te~ l' , , a) os ministérics militares têm. 
rL'cur.sos às a.utarquias l'espectj~'R.'" partições que atu·n..lment{;. sel,\'em nO' Da -Com's$ão de Constituição e 1 em geral, denominaçô~ que definem 

Art. 89 E> ta, lei entrará em v.:l;Ü: E, T, U, B, pod€'l"ü.o continuar pres.. ,Jw>tiça, r.ôbre Q ]'rcjeto de Lei do O !amo' das Fôrças Armadas de qU6 
ná data d~ -5ua publicação. ren)gr:~· t.ando essa colabOração, até- que seja senado nl-' 12, de W64, que dá ao CUIdam especificamente; . 
da" as disço~lçõ~ em cont.rário, aprova.do o quadro G. que se dref~rel o atual Mini'stériO da Guerra a de- D) assim 'acontece com a Marinha. 

. N Comissão Uista' íncum\li(,a ,.-!,rt. ~n da Lei nl?' 3,780, de 12 e.lu ho nominncâo ce M;ni,i'iéTÚ) do Exér- ~ 
de l"el:ltnr o VetJJ de 1960. cito. • . ,e com a Aeron 'utic~; 

§ 2Ç1 pode:rão ~er aproveita-dos no Relator: Sr, Ednlunc!{J Levi. c) todos OS MJnistérios tratam." da. 
preenchimento dos cargc.s· constantes ,guerra e para ela se prelXlfam téc .. 

Mensagem nQ 238, de 1964 do Quadro a. que (;e' refere o pará· De auwria do eminente Senador' nica. € profissionalmente; . 
grdfo anteri()::, (}fi" serv:dores que .g,tual, vasconcelos T?rr,eS, fe:n o presen~e d) o Brasil é Um país de indol. 

(N° 376, Ni\ ORiGEM) m~~~: s3~;V~rrcan~;JtJ~~:n~ UnIver. p~oj.eto, por obJ~tJ~'O, mudar ~a ~. pacifista, sendo, asSim. inadequada 6-

Excelentis'iimo Senhor Presidente do. sldade do Brasil mr.J,l comiS!'âo super. mstertQ do, E?'ere~to ao denoml.oaça-o dencmlnação de "Ministéri'Ü· da 
Senado Federal d atuSil do Mm!sténo da Guerra. Guprr.a" . "\ visora do planejam::nto e a execuçã{) JU5tif:oondo a, providênciA, aquêle . . 

TenhO a honra de comull:C3.a· a Vos- das. obras dn. Cidade Universitária Senador alega que "OS M:in:stériOS mi~ I::r - A Co~são de- Constttuição 
S'! Excelência que, no uso ias atr~bu, oomposta. de oito' memaros, p:--esldkk\. litares têm, de um modo geral, de- e ~rustiça na~ enoontrou, no pro.. 
ções que me co-n!er"em os artigos 70, pelo Reitor da. un:versidade o Btasil. nominações que definem o ramo 'das jetc; do ponto ce vl.sta constitucional 
§ 19 e 87, n, da qonstituiçãO Federal, participarão, cotno membros, um re ... Fôrças Armadas. de que cuidam es-pe_ e jurMico; que pUdesse invalidá-lO. • 
resolve vetar, p.~rtis.lmente, por con-' presentànte do Mintstério d3 Educa.... ciflCs.mente", e, mais, q\:e todOS êles 
troarlar cs interêsse-o. naciona:s, o ção e C.ul~ura, .outro do D~parta.men.. tratam "da guerra e para. ele se pre
projeto de Lei da Câma.ra dos Depu- to A~lS~rntivo d? :~~rvlç~ ~ubl1co ,param t-écnica e profisdonalmente". 
tados n9 3,090.B-tJl (no Senado nO 123 e.Q DuetO! ~o. Es:r:tó.to Tec,Olco da. I Conquanto esta Comi~~10 deva p:t;O· 
de 1964), que transfere. 'P'J.rQ ao Untver- CuUde UUlVeJ;Sltár13,~ os dema_s mem~ , nunciar-se apenas sõbre o asllecto 
sidade do Brasll o E'SeritórlO Técnir-o b"os serão ,escoUüdos 1).-3, for.nu dete!" I constitucional e jurídioo da matérie, 
da Cidade univrnilade, da. Dívi.::ãn de mina~' pelO conselho yn;vers.x:ál."lO I nchamos que seria interessante. nJll
Edifício3 PúbliCOs do Departamento aa Umversi<la,cte do B:aoS1L . _ . \ tes de decidirmos a Te~:p'!ito~ ouvir a 
Adrnlni'itrativo d() Se--rviço Públ~co,· e parágrafo unIC~. A comrs~~oEl tere, palavra do Ministério da, Guen-a, 
dá outras pro-yidênclas. u~ secretário, .deslg,~ado ~lo seu Pre_ Opinamos, assim, pela audiênci& da-

tnlcide o veto sôbre as exp:-essões sldente e funCIonara de acordo com ru: quela. Secreta.ria- do Estado., 
"por rõ-rça da Lei n<J 3,780, de 12 de normas que 'fo:em aprovado'J.s p.elo }.{t,p 
julho de 1960, do artigo 29. caput, nist:-o da Edacação e Cnltul\.'l, SaJa das Comissões. :12 de maio de 
e "a. que .se retere o art, 87 da LeI Ar,t, 49 Dentro elo prazo de 90 (nO" 1964. - A 'OllSio eLe Cart'.l1ho, presi'
pú 3.780, de 12 de julho de 1960," do venUt) d;as da data da Vigência des .. dente, eventual - Edm.L:ndo l"evi, Re_ 
§ 10 do mts'ma dispositivo, em face ta lei, a Reitoria da. uni\'ersidfolàe -dI) lator .- Josaphat Mar'nho - Mene
d-3s )l8:zões que, pa,>so a exJ,56r: Brasil submeterá ao Pre.<;idenu'. dlJo I ze8 Pimentel - Be?errG~ Neto - Ar. 

'Repúbl:oo., por intermédio do ~inlstrO frmifo de Figueiredo. . O axtigo 29 da proposição contém l' t d 
normas transferi.ndo para. a UniversL. d;t Educação e Cu turn, pro]e o Ct r~- ~9 1 001 DE 1964'· 
dade do Brssil os servidores do EScti- glmento do E, T, U. B, . • . , 
tó~'io Técnico da Cidade universitária Art. SÇI O Depa::tnmento Admin~& Da CO'míssã" de Constituição e 
que Pas~aram à ca.r"eg'oria E" funejo~ trativo d..> serviÇ<l Público e a Reito- Ju,.,tiça, ~:óbre O Projeto de Lei 
nárlos de acõrd{) corr~ a Lei n9 3.780, ria da universidade do Broas!j provi~ do Senado n9 12, de 1964, 
do(' 19050. denciarão, conjuntament.e, a lavm,,tu.

ra dos têrmos que forem imprescll'ldl-
OOO:re, porém, que o PrOjeto foi veis paTa efeti.var o tl'ansferêndo do 

apresent..qào, por lruciativa do. poder acêrvo material do Escritório TécnicO 
Executíyo, no auO de 1961 e apos essa 11. Cidade universitária.. 
dJata, outn1.5 1m amperare.m nov{)iS 
grupos de ser\ltdor~ daquele F)lcdtó~ 
rio, 

. Art, eu pa'5SaráD para o pat.rimôniO 

Relator; Sr. Edmunc.o Levi, 

O presente projeto tem pOr Jin.a1i~ 
dade mudar para Miniosl-él'io do EXér. 
cito a denomIna.ção, atual, do Mi
nistério da Guerra. 

r~. -, O Ministér~o da Guerra, cuja 
audl~no'a, na espécie. fei sol1citad~ 
~nal1l~estou-se contràrlJlmente ao· pfG;o 
Jeto, alege.ndo OS .seguintes motivos: 
. a) outras iniciativas par}lamentares 
Já tentaram, Rlltes, a. troca do nome 
~o ~ln~télio da Guerra, mas dêsta 
Jarr.aIS lograram a concordância; 

b) nenhuma ra.zão nova. existe pa. ... 
ta que Q MInistério modifique tal 
pon,~o -de vista: . 

C) ~uito ao -contrário, "persiste 'a 
nec{~ldade ~e conservar e man ter a 
gloriosa. tradlc;ão histórica ligada a 
&.se nCme, a ~ual remonta àB orlaeIlli 
mesmas da. nacionalidade e eomtr_ 
tulu, como hoje alntia constitui fa .. : 
tar de eqUilíbrio e esta·bilidade inter- i 
na, aO ?lesmo tempo que nos garante 
o re~pel~o, e \\ conSideração que d'es .. 
frutamos no cDncêrto das nações"; 

d) é la1<;a a impressão de que O 
atu~l nom~ d.o Ministérlo .seja a cau
sa llnplJdJtlva do imedieto naScimento 
de . um Ministério da. Defesa Nacio
naJ, ctngregâsd-o _ as três Fôrças :\r .. · 
madas num organismo lÍnfoo, São 
outroo os .motivos d'ê.s.se Impedl_ 
me1!to; e ' 

Desta. forma, se pe:m9.nece~se a re
~;açã{) inicial, \~ã.ritis funcl.onâ.'ri(}s deL 
xariam de ser transferidos para n 
mesma UniverEldadej o que ac:ureta· 
ria. grandes transtornos à máqu1n.l 
adminlstr(ltiva. 

da. Universidade do Bro..sil, além dOS 2. Esta Comissão, nã() obst:mte ca_ 
1rlÍóvds construidos e em 'Construção ber~lhe, em es&~nc!a, p!'C?nunciar-se 
na Ilha da Clds.de universH-ári-a., tó,p apenaa a res]leito do Mpecto consti. 
dos os terroenos e I'eo;pectivos e.crescV tuclona.I e j'ltítliCO da matéria em e): n§o será pela stmples mudrnea 
dos de m~Hinha relacionados no s,rti.. exame, julgo\.: conveniente. por decl~ do nome do M1n1sférfo da Guerra 
ga. 19 rio Decreto n9 47.535, de 29' de São anterior, ouvir, a ,pl'()pósito, o Mi .. q~e' se criarão condlcões propIcIas l 
de.ozembro de '195\), rC'5peitada Q. lltm. nts.t.ér!o interessado. ~~~~6 de um Ministério mfUtar 
z:J.ção especiflca determinada. pelo ar· a. Em atencão à diligênCia f()l1PU_1 ' . 

Quando à exp:,,~sã,o con~t:mte do 'J 
19 do mesmo artfgo 29, é neces~á.riu 
tSI providência. por ter sido revoga
do pela Lei nO 4.3~, de :16 de 1unho 
de 1964, o artigo 8'1 da meneionadn. 
Lei n9 3.780, de 1950, a quc se refere 
ali ~xpre.u;ão 1mp.ugn9A~a .. , • 

São est~ as razóes l!ue rol! \.:"'va"am 
ti. vet:a..!', parCmlrte1'lt.e, o prO'"fi.1!o em 
c-au:<a, a~ q'~ ora. submeto t. ele. 

tigQ 29 do referido Decreto, 1M!!., a.qu-êle Mln.f5tét!Q, atrnvés de V ~ Nã.o deve.zl1OS ser mais rea.lls .. 
Art, 79 O cargo de DiretCT d,) Es- 'Pronunciamento dO seu A.:;aesaor Par- tas do, qUe o reI. A última palaVTa. 

'crit6rio Técnico da uni\'e~,s.lda<1e do lamentar, depoIs de eonalderações de e~ llo.~untos dessa "na.tureza, deve ea.. \ 
Bl'asH, simbolo .3.C, constante das to.. ordem hlstóri!~a, informll, em OOnCIU_\ er os órgft.os. ~cnJcos e8peCIaUza.-! 
belas quer [oram baixadas COm a Lei são, que uà, v::sta do acbnar exposto o dos, n(l caso o MmlStér!o de. Guerra.. 
!l.l 3.'RloO, de 12 de julho de 19'80', e ih" M.ittlStérlo da. Guerra é de p3-recer 1 ' 
t-egrãdo no QU'3dro do Departamento contrário 2.0 p'rojeto dl~ 1et do Se.. SitIa d'as Comissões, em 10 d~ se .. ' 
Administrativo dn Setviço Público, 11-- nado n9 12·64, que ildá aO abril Ml"l tembro de 1964. - SUvest"e Pérfcle9, f 
~:1 transff'rido. l;;om a. 1'"~llecUva do.\niz,té1'lO da. Guena. a de11cmlnaçãc> de Presidente, em exerbicio, - RaUll 
t,ação, pa~ o Quadr(', P-e1'manente do Mln:.stérl0 do Exército", do em:..nente, Gflbl.~rtt, Relator. - ErmírlO .de.:-Mo..j 
Ministério da Educr:ção e Cultura.. I Sen!l-dor vRS<t,)1)ceIOs 'I"Orres", raes, - JO$é Guiom_ard, . 
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Pareceres do l'rojoeto, raz.ã.o pela. qual' i<lIDO.'i 

por .sua aprovação. 
SaJe. ~ Comissões, em 10 de se-

E' lida ~ seguinte 
São· pnulo, 24 ·de agÔ5L.) de J964." tis. '.003 e '.004, de 1964 

N.' 1.003, DE 1964 

\ O mesmo ocorre relativam:::~e aos 
I conceltoG de "emprégo" e de "}:.ro. 
fissão" oomotdentes, aliás. com os 

I consagra,d06 na. legi$lação brasileira e 
\ abranjentes do ace.s.so à formação pro-

rembro de 1964. - João Agripi,rw, Excelentissimo Senhor 

. Da Comissão de Relaç6es Ex- (fíS$lonal e às condiçõe de emprêgo. 
teriores sôbre o projeto de Decre- A Convenção obriga, ainda. ~ Es
ta Legtslativo n9 7. de 1964 (PDL tados - Membros da. Organizaç~o ln
n~ 21-A-63 na C.D.) que aprovg. terna.clonJll' do Tra.b61ho, que ao rati
a Convenção concernente d diS- ficar-em, a empreenderem uma polí
Cl'imlnaçáD em matéria de emprê- tlca que torsa efetivo os principios 

Presidente. _ José Guionwrd, Rt'la~ 
tol"o _ Edmundo. LeVi. _ Wal/redo I Senadf.X· Doutor Auro de Moura An .. 
GU1'gel. _ Daniel Krieger. drade , 

N9 1. 006, DE 1S34 

Da comiSSão ele Finanças, s6bre 

go e de projisstl0J concluída em nela consubstanciados. 
o projeto de Lei n9 154, rie 1964. 

Relà.tor; Sr, Bezerra Neto. Genebra em 1958, Re.$,peita.. to.do e -qualquer dÜ'posi-
, tivo· consignado na le.6'isla.çào de cada 1. Em mensagem de 5 de Elgô..~to. :Relator: Sr, Jo~é Cândicio Ferraz, d M b f t à . . Esta Q - em ro re eTen e sua p.p., o Senhor Presidente da RE·pU-

O Projete ae Decreto ~gi.slativo segurança nacional, ressaltando, con- blica submeteu à apreciação do Con
n' 7, de 1964.aPt:OV!-i.a COZl\""-nção c~n venientemente, como premis.<;!veis, gresso Nacional, projeto de Lei cujO 
cernente à dLScrJm.~~çã.o em matérUtI certaz exlgênciaa ou. medidas de 'iife- artigo primeiro detE'1 '1lin-a qUe é con
de emprêgo e profls.:ao, ~~luido eu; renciação social, (l&de que destinadas cedida Lsenção de 1mpõst;- c..:e iIDJ?Or
Genebra, em 1953, PO! oC8S1ao d~ 42 i 'I ti. satisfazerem as necessidades paiti- tação .e de consumo paI a equIpJ.
Sessão da conferênclQ Internac ona culare~ daa ~ . que ~eq.ueiram mento e acessórios de uma estnç3..0, 
(iç Trabalho. I . ~ proteç~ ou assiEtencla espec~a}S. ! t.ransmissora de televisão e máquinas 

Afirma. a Expos.çào d.e MotiVO..:> do I O prmcfpio precetivo da 19ualdade gravadoras (video-tape) destinado à 
:ltamarati, anexa a MensapeIJl d. oSe-l-de salário para 19ualdade de traba.Jl1o, Rádio ·G10bo S. A. o C~,õTta.s pe;o 
nhor Presid'ente da. Republ1ca q.ue sem distinção de sexo foi OtJ.ltido, pOr PA 64/1 26-8 Prot 1 237 que al
es~ coz:venção, condenando a d!s~ I já ter sido regulOO.o 'na. Convenção t-er; ao Úc:enç;:- DG~OO/7 .4S'4-1&5.05.a. 
erImir..dça~o em matéria de emprêgo. reallza.-ds. em 1951, pela licença de importação DG-M/ 
e profi.ss~ao - pontocu~ina.nte da A Oonvençã.Q vem, ínLe!)la!rnente, 2189-2 C54 pelo certificado de cobel'
• ?~ Ses.sao da ConferêncIa In~erna- !lo encontro doa. índole e dos anseio..'" tÚra cambial, bem como pela licer..ç:t 
c10nal do Tra.b':lho - vem se J~t~r da. nação e do povo brtts!lelro, sem- a ser emitida pela Carteira. de Co
i. Convenção D· 104, sôbre a. abOl1çªo pre empenrados, DO passado como nos mérclo ExterlQr- -cobrindo a Importa
do trabalho forç~o, completaIl:cto a dias presentes, no comb~te sem tré~ ção coreo:"cndente a US$ Si 2W 40 
nCVa fase do DireIto InternaclOnal g~as. a. tôda. e Qualquer tiledir{a. <Us~ projet-o ênvia.do pelo Execptl iC~ foi 
do Trabalho. crll?lmatória., pOrque sempre- fieis . .a.<?'s "Fob". A isenção concf::.tda, escla-

1 "conceito .genérico de diSCl·ün.:na~ IDalS, puros ideais democrátj~. e .1.1- rece o arUgo ~·egundo, não atmmge.c 
ção constante do artigo 19, é o mais bera18 de que é tsetem..m.ha s .... ,t co- material com t:.imilar L3(:"'''' 1 dcv,
amplo pos.sivel. do tipo exempli!icati- piosa legislação social. damente registrado. nem a taxa de 
1"0, com uma diretiva geral e aIglUlS Os a.rtlgOS da. presente oonvenção de2'pUrh-o actu.:'..l12'iro. 

DD. Pre~dente do sen.:.do pe-deral 
Brasilia 
Fresado senh::n-. 

PrOfundamente sensibilizado com as 
homenagens tributadas à memória de 
Waldemar Ferreira;"" e sobremO<lo com 
!ô.5 carinhosas e emotivas pa.la·vl'as de 
'Vowa Excelência proferidas por oca.
sIão do sepultamento, vimos, em nome 
da familia de Waldemar Feneira. 
apresentar G. vossa Excelência e ao 
Senado Federal, que Vo~sa Excelên
cia tão dignamtllte preside, OB nos
e~ sinceros a.gradecimentos, &OHm
tando que se digne de transm.1tir a.oo 
senhores Senadores Lino de M8.t~ 
Al()ysio de Carvalho, Eurico Resende 
c Wilson Gonçalves, cujas. l)alavras 
tanto nOS como,"eram, o no.sso rooo
nhechrrento . 

Valho-me d-o enseio pw·a apresen~ 
tar a Voosa Excelência e aos demais 
membros dessa. casa do congresso Na.
cional os protestos de nossa. admira
çá-) e re.~peHo. - Ruy Martins Fer
reira. 

Rua da Quitanda n Q 139 - 39 - Te
lefones n9s 32-546'2 - 33-50<l8 - São 
paulo .. 

O SR. PRESlDEifTE: , exemplos cCncretos, esC1a.recim~n~~J coIÚor~.se, perfeitamente, com as 2.. F)i ouvido a re.$pejto o Con
DlruJ que não e..""gotam a. ma.tér~ ~ exigências. os impC"r:ioros 1nterê'i.Sc.:> selho ele politica Aduan·d.ra, que O'p;-

A comissão Permanente de· DIreI .. do Pa.Ls e a leglslaçâ,o bl'T.slle1ra. sôb\e nou !avoràvehnente a conce.~ão_ d~ (Adalberto Senna) _ Sôbre a mesa. 
to Social, do Ministério do Tmba-I a. espécie pelo que ~st2 Comtssão Opl- Jsf'llça.o, 9.;13 d verá abran...~f>r nao so, comunicação que VEÚ ser lida. 
Jho, IndÚ8tri~ e comén;t~ man1fe:- na pela. 'aprov~u. ... do presente pro_ os m:l.ter.éls 3.'Il.ps.rados pelos do- I • 

fj{.U·se !~vomvel à rnt1!lCação oa ;etó d~ decreto legislativo. cun·ny::.s já expedido;, ~_~o. também I E' lida a segumre 
COI'lvençao Ol'a. em exame. I' . N • pela !~: .-:l:,-a que &era nu 'hI? peh: COMl.TNIC \ÇAO 

Diante do exposto, somos pela apro- Sala das COnussoes, em 10 ae se- c.xte1ra de C=m{>rcio Ext~"l(.Jr. I . • . 
"Vação do presente PrOjet.o de Decreto I tem~ro de 1964, .. - WaJ.t:red.o Gurgel, 3 •. !:!a Câma~a· dos Dep,ltadi\."',. na!' Sr. presidente, 
Legi~1.a.tivo I PresIdente. - VIvaldo L~ma, Rell!tar. co~oe.s ~éClllCas e no ~1~n.ar10, ~ I ~.nho e. honra de comunicar ao 

&l.1a das' ReunIões, em 26 de ag&to I· -. Ed71l-un~ Levi. '-. LObão da Sil- projeto env:ado pelo E.'te-~~CVQ fO· l Voo,~a T."1Vcelêncla qu@ tendo deaibera~ 
4e 1964. - Benedlto' valZadares. - vara. - $lge/TeiJ.':) ;Pacheco; a.provado, nao logrando êXito emenda ~ . . li 

. President-e. - José Cândido Ferraz, I restritiva formulada na Oomiss'o de do deBJSti"r do restante da cença em 
Relator. - Pessoa de Queiroz. _ E:.mcmla pelo Dey . ::10 paUlQ" Ma~ cUjo gÔZ() me achava., reassumo lwje 
- A.ntdnio OarJos. - Mem tte Sá. - I car1n!, rejeitado M mesma COllli.s.são. o exercício do meu mandato .. 

.Menezes Pimentel. - AntOnio Jucá. ! Pareceres 4. A ma.téria., em ca.,;os SE'r ,elh8,U- Sala. das Sessões, em 15 de setembro 
~rgemiro de Flgue;redo - José Guio- 1 Ns. 1.005 e 1 .006, de 1964',· tem obtido ... tta,;ão nesta cas,., de 1964. _ Antônio BalOino. 
mard. . e .hão há c "10 rrc,:~:'_la à R.ádio' ~ 

~';l 1.004, DE 11164 ( N° 1.0a5. DE 1004 Globo, de notâveis serviços prestad06 J O SR.. PRESIDENTE: 

• 
D4. Comissão de Legislação I Da ComiSsão d.e Projeto do EJle- à cau..~a. públi-za.. I (Adalberfo SenIo - A Mesa fica. 

Soaial~ 8óbre o Projeto de Decre.tol cutiVO~ 8óbre o Projeto de Lei n9 J\ Con1i&S~o de Fln:l.nças u:;:na pela! cie-l1te. (Pausa) . 
Legisla:t~t.'O nl? 7, de 1964. 154, de 19'64, (nP 2.193-B de 19-64 rupl'Qvação do pr~se.nte projeto de leLI

1 
No expediente Hdo figuram ntenBa.-

1ut Câma.ra) , que iPenta de irn- $-'- •• - C 10 d t Re1J.tor: Sr. Vivr..~d.o Lima. I - ~ onllssoes, em. e se- gens que dãn conhecimen o ao COn-
O Poder Exe:.:utivo SUbmeteu, em ~Ô~.to eqd~t!~t~Ç~ ú~'::ór~;-S~ tem~:'; de- 1954. -. l.;,o'·,-"el 1.i. _q,;r'l gressp Nacional de d. ois vetos presi ... 

1859, á fI!I"\reciflpâo do Con"'l'l"SSO Na- Pre~1dente. - Be-;crra N( ·0, Re:'J.tor. dencLa:s. 
,. J -v -'h d d E ~ - I' d uma estação tra'1l$T1.1.issora. de te~ - SigejrelLo Pacheco. _ Menezes Pi. . 
,Clona, &Com.·pan :l. a -e ·xpcs.çao e - levi8ão e máqUinas gravadoras mentel. _ LObão da .Silveira. _ José Retferem-~"E' Itl; ~p~ulUtes pra.p::,si-
lt.,[ot:vos do Ministro das Relaçôes Ex- (Video-to.pe). Ermiri::>. _ JOSe" Guiomard. Ed:' I ~Õf":;: teriores, a Con'l;'enção concernente à 
~mfaUlção ·em maté1ia dA em~ R.:ldtor: Sr. :r· ; GuiomJ.rd. mundo Levi. ' _ Projeto de LeJ n0 2.09S-B-64, :na. 
! I1r êgo e de profissão, conc~uida. em O pre.senta projeto de lei, de inicia-. O SR Í?RESIDE..~TE· . Câmara e n9 97-64. no Senado, que 
~ Gen!:~ra, em 1S58, ao ensejo da 42" '. . , est&belece normas para 6. Hcitaçf:) fie 
:Be.">S5::> da CCniextncia ln~e.:~'.~W:x .. 21 tin: do po~-er ExecU?':"O, e qU! f?l (Adalberto senna) - Sôbre a mesa. : serviços e obras e B.Qttisição de ma-
leio Tl·c~al~o. ,. N~l~l àCC~I~e::s~ ~i~,~ I telegrama que Y~i ser lido pelo Sc- (terials no ServIço Públic::; da união, 

con.stitu:ndo~s'!. no.. p.J.rt-e cu;..nman .. fi o: "'-o-Osto de 1~'34,' acompanhada Ilhar 19 Seere~âno, 1 e dá outrrs providênoia~; 
j te dAquela sessãO, o pro.t::.tte texto f' ... ", ~ ti . d S _ E' lUi . t 
: 4a convenção q-..te tarIlOtI o uI? lU, u.ta de r..ExposiçãO de Mo· vos o e . o o seguIU·e - Projeto df' Lei JJ'? 3.OSQ·B-61. na. 
I apresenta~se.nos como unt.l. cl.:.s mrus nhl1r Ministro de Estado dos ~~ó- TELEGRAMA I Câmara. e nl' 1"28-64, no senado, que 
I bisivas definições no àl.l.blto inter.. ct~ da. Fa.z:nda tem por O?Jetlvo I tran.s~re po'ra a. Universidade do 

\tl1tC.1OnaJ d di'tos d h cm-ceder isenç.:.lJ de !mpesto t.e im_ De Belo H"Úrlzonte Ma· 8.9.64 ! Brasil o Escritórin Técnico da. Cida..de 
'Ela. da8 ~ f~;:S to~d~~ po~ pvrtação e de c02lSumo r!'"~a f!llJipa~ Dr. Auro Moura Andrade Univ sUAria. da Djv!s§..:> de Edificios 
\ lIção ITO comb:nte à. dIscr.imlnaf';So em mer.to . e <l.CeE.pÓrics ~e_ uma ~~.ação púbIlcos do Departamento Admln.s.tra-

Y'"" +r'1.n..~..,l·a de telev1Sao t: .n;q:.linas Presi{t.ente &?nad.:> Federal t,. • s . ~\'l'~o e dá outr" ~a.téria de empfê,Jo, po\lrndo mesmo ",. do""''' ....... ..'l~-+ ... pe) • "ere~ im- nO aO ervIço J;"L:.L1l.1,l , ÇoJC 

-.er consider.ado como uma contl- gr.1"\a ... -- \uu.cv-I.>Q. , .. ~ Brasilia DF provIdências. 
I fIluaçlO, no seu sentido univel':.llista., portados .pela. Rád.fD Glo~o ~. A. A fim de conhecerem d&ses vetos 

I .. defesa. e garantia dos dire!bs hu~ O PrOJeto orig1naJ. .f 01 a!ter~~ na Tenho honra comuni.car Vo,:,sa Ex- esta presldêncfa con:v·G.ca. serssl\O cOh
l11-a.nos asseguradM la Organização CâJ.Y'...ara., por emenda. da. C ..... 'IUl~ de -celênoia. nOobre Casa lnauguração -g .1unta das duas casas do Congresso 

I ttn.tern~ciOna.1 do Trabalho Oonstltu::;ão e Justiça, dt..ndo-~ nova corrente N.ova. York agência. Banco Nacional a real1za.r-se nO dia 7 de ou
\. ltatlficando a·s convenç6es n?s 1001 r~~aç!o ,a? artigo 29, no sentido .de Lttvour~ Minas ~rais pri?lelto or- tllbro do an,., em curso, às 21 horas e· 
.. 105 anteriormente a.provadas ao pre- ~ '3.bdece.I: que a lsenção cOllcedlda ganiza,ção bancárIa sulamerlcara au~ 3P n:mutcs, no Plenário da Câ.tnal'a 'ç:;'te Oonvenj;·ão d.is1'Óe, -ex:p::.iclt:amen- nf.,o ali?glIá. a taxa. de despacho torizada ().fi~iahnente operar Esta~{)5 do~ neputados. 

, sabre ao a'lolição das Ear;ções pe_ a~. . _ Unidos fnteinl .igualdade cOndJçoes t 
-.ais e do trabalho :torcp..1". c::np~~- CQD.Sldera.ndD-.se estar & prO}:!OSlÇao bancos locais. OrgulhoSoOs ser na.que~ Para as C()m1.~ões ..Mí<;. as que ('ti 

tnen.ta.ndO, dest'arte, a nOVa fase do amparada p~lo ~ta.tu1do J1.() artigQ 49", le pais re}>resentante.s pioneiros sólido deverão relat·ar designa: 
lD1relto InterMeIaMl tl.o Tr.!lbZlhD, ) do Ato Instlt~al e, mais ainda, conoeito rêde bancârta Brasil. Espe- _ quanto ao primeiro v~b M se .. 
Ooncernente aOS direitos tundamen- que o próprio _·.L.Il.lstr oda Fazenda,. a Mmos realizar tu.n trabalho malor nhO!"êS Sem' dores 
tais do hmnmn. quem C?mpete O acautel.aI;1lento dos Incremento relações intercAmb~·{> dois Wi''l'Jn Goncalves _ PSD: 

O art. 19 conceitua, genêr1ro.mente, n""'SCs mter~·':3 fazendárIos, e bem :POvoo. Atenciosas salldaçl5es. _ G:'I~ Sllve..r;tre Péricle<.; __ PTB.: 
.~ra os efeitos legaM, o qtl.e se deve ass.tm o ':ODselho c.a. poUttca. Adu!l- berto Faria, Djretor-Presidente. Mero' de Sá _ PL. 
êntender 1,lO1' d1scr1m1naçã.o ou pre- neira. manifestaram-se pela. COl1C(·.$.,:l.O () SR. PRESIDENTE: _ f'uanto ao SeTll1do, os Senhores 
te.rênci-a. decorrentes de fatôrE'3 dtver- da ise~ão pre:enrlida. e feita a res- :..Adalberto Senna} - O Sr. 19 Se~ Sen~d"l'es 
80G e que ·s§.o r8J)udiadas pc. o..;ontrá- iSalva de dil'e1to aos similares na.ci.O- cret~ procederâ fI. ll!itura de carta JCsf. Gu~omn.rd _ PSD; 
!tias aos interes.<;es , dil'eit08 do ho- nn.is, entendemos que nada. há que recebida do Sr. Ruy MartJIlS "''''T_ B~erra Neto _ ?'TB: 

~ mem cívil1zado. possA lmped1r to narmal w-amite.çãn ~elra.. Daniel Krlegel' _ UDN (Pausa). 

• 
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o SR. PItE;SlnE~TE: r ~',."!~ . mandou um cm;s ária jcvar O' dã:::-me d.reito .eo r2~p2ito dos m::-l1S' de Divisão da R:eserv.a do Exército _ 
(Adalberto SC.1la) _ lIã op'd' "CS I ci.,:CUlnri.l () à A.s.semblp~a l .. e~j ) .. tjva. I C011citiadaos t' à~\.::,l.tl: C01003.l'-me e., p:-c."se"ul::SE' as U1vestwações. 

-ln~critI)S. .' _. í li:.<:c fe uc,ll1eno ,se. pc:lerá ,I:O,11P?:"~:- I ~alro da brutil1:<i"Qj' dE' certo., .::H.;-' Nada dIsto ocor1'€u. e> o Tenrnte le-
, • ",.,' '_ !, c-,?nL ':_ da l'enunCJU d~ .. S;', J~Y:?!I u;ad.:~'.:.~,. '1'~e $.0:: a.li:n1.,,:~'.t~m ,C{I.. insi- I vou o Inquérito até o fim, porque lla~ 

T.::m ti. palav:'tt o nCblC Sdh CiOr O. I Qu~drL~, ... \0 Que me c .... < ti, o _fi a dia, (t1J oj:o f' O~ nU:a'OlcenC18, ! d:l encontmu contra mim conforme 
car Pa.s~OS, PUt' c.e!S3:J do nt,,::;re Se', fL'i"lln ~'S, r~3.t> ou. " A in-::o;:::on:..a0j;JC:':lc:e de certos hü- I .~e \'ê claramente nas conclu.zões pu-
nado"r }Joguei.ra da Garoe. los,", O,S'-'A, R p"p<::OS __ O e~- I ntem d 1 lmp:~c.'a 9 t~ confundem li-,I olicada.s. 

O ~R. OSCAR PA~SOS! ,,:!. . .:c,~~n.0 '-'de V, 'Ê~, nt.o alter~; ~ b;l'dB~,e com lcenC!~,;:daj(',e ab\},~~m I El,1tão l'e:.;ta apenas a deturpação, 
o f '- P 'Que !l1 \'e:'aa~le a re_ 1 da, dl,rit) de f.scrt~,(':, -l1~{)lhE', sem na .. Imprensa. eScandaJo.:;::t. de uma re-

(Lê o seguiJ~'C dlSCur:;O) -' S1'; p',e_! Jlú.m:~~·s{." -oG~Jvern~aot' JlJ~,' .' U~;u.",-lO ; n:2 Oi' ex-aJ?e, t~ltl? CjU:l.llÜO pO'~,a cau-I ::J;'!"encia que nem de I::mge, me in-
sidt·n .. e, 51';;. SeLado~e.s, quan~o l~-l fo;' C~lLS~'~ut-ncjll da HE';ül.uçãd. PO!' I ,~ar . .<ófn,:-ç,aoO , a naa que pr~~·.aaa~en-l Cl'lm.fna., I 1 

greESei hi poucos {\1aS, da Europa, ,', nl 'I" I' ar'rn1' t:",\ dl' .... uc! te lnve:ldJ.co, ,sem n mtnO. cOU.'ndE'· Sei, sr. p~esld~nte, qu~m e.sta p::rl" 
• • d I (a"n StJ co. n '-' ~ • ". 'i. '"a " 4'10 b" )onl' I) p'la 1,'or' 1" ti ' ' 'O') f onde est!ve repre en"aIl {) 1)5,] -, I a révo;'1"fu dcp(~s o GO'lt'l'!Hid,t:, i' ~J'--' p."m I • '" o • ", .... ,_'a~ ~s~a. :n~l a, quem orneC<:u 011 

lHl Gonf€lêncla ~lterp:).rlaJ?errt.:H d~ '''., ... ' do .... acu·soo. ., '1 • daaos mvendlco~ à lmpren&:\. Conhe-
Copenhague, tomei corrI e-c;me.'1to d... O Sr •. Jose GU1onu:rd -- 1.":0 Ja e Bem (lm' a ASSOC.UÇ(l,O Bl's.slJ€lra de 1;-0 aquele$ que ~êm coragem. de ata .. 
Que a imprenSn da RiO de ,",_ane.:o dl- {}u~:a hi Loua 'Impl'cn·a pedena I[,('lar uma cam-I,~ar-me de frent.e. 
vllln-aNt em meados de Ago to. not1- ~., ~~ 5 I' a) p.ll:>J1.a ;.;.anead:na, eXl1argal1do do SEU It bom, porém qu::! Fe resgun:de-m 
coa: d~' um inquélitr:r p-ülicial 111l1d-..ar. O ~:~:_l~;:"CAR: PfO ..... d~ i!b' .... ~I~~S 5::0 C" e;pn1cnt?.:-. <leletenOB, qu~ eu- que não abusem da convivência ct; 
Ieal,zado no EStado do Ac!e, QUe 2n- A l.:.~,; "u,,;l.ü o.~, ,," <:.~. li: : .. /_ vfrgonh;m a CI2B.?f" d1-:' p-:'{l~lS,'i-lOna15 que gOZ11m, atualm~n~e. junto aO 00-
volVIa o IDf'U nome como llldlclado por {) C?t:,.l ... (!O~ Jo.se

t 
Au.",u_t? e ~Q~ i na ImplCllEa t" nao !>uo dIgnOs de 'T('rnadol'. Não o predLSp0J:lham a :pra-

cornl ão I "Qu-.he :1 ;.c:mt;HS ,:.v;:,o, _l'~lC{j.H,..-'le- ombnal com ê.e.s. 1.car injUStlças, nem o levem a. lrre-
seiu~c.õ as notíc'as em eu acusa_ -C.o,.p:.Jv~.e.men,e, t~nota~'ot''''' C,)~l,~ - A ma ft e o e.~pDltJ de 1'lllgança. de gnl:uidades e crimes, que já pratic-R~ 

do() de h3ve; I'ecebido dOIS mllhõe~ de fel~enc ,?- ts ;mpO!, nelaS r;~_e :~("t. -, o 1tr~ ;mpcd ram 9,lIe se ch~3."se, lI'tm no passado e ~lnda não !;~lda. 
cmZCll"OS, em t:arátel' pC.&3oal e ~ €fíl I p~L 0;' 11 ~~~:.:: médlo., p~> a p. o' lD~ •. 0 : ,. t:'ave,> d~ u:n peul!io li; f'SC~aleCl- l'ant .. perante a justlça. 
de.'3tinação eõpecif1ca. \ ~ úaque,(' i".; ó",ado, : ll1~n'o~, a qJe eu 6'(.s'.osamente ace- SBO êst!:'.3 os meus detrõ\tores. Eu <d 

O e cândalo que a 11'respon<:abUlda-1 E s a O"l_fm do esc:..ndt:]o q ,e alI- dClia, a v~ r-dl'de co.s fatCS. . • u:mhE'Ço bem. 
de de elgu~, a má fé c n CSpl,l'ito c.e m~llt:u o "adj, mo de rn,lltO\ .jUI3.n-\" FOl;a ~n'-l.idf'?e. tI)} o ?~seJo d~;f:=! São os me....o:n;os homens que eu Já. 
vln"'ança de outros e () :;ensaclonahs=- te a~oun<; dIa'. nr, al.ado .lO J~2;O da ~lKa po}.",c.. "e'~u"d pela sola 
mo'" de ce\ t2. 'impreu.é\ consegulram::> , .. _ ge~, q-:Je deu o:--l7,tm à dlt'ulgaç~o de~ f" 6 • • 

()l)ter levou à t.ribuna desta Casa o : Azm'a, dE' rezr~,s~o oa .. lll,S~:.-:) que I tnrpada das ccurlu.'õúe.'"' de um mqué- O tem'porQ / O mOres! 
me 'emjnentc comp.anbeiro -de l'epre- ü.?..'::utlP.er.he1 na EU.!'úp,,:, tomand? .~o- rUo, Que n.ã.o me opemtf1t'Q como cu}- : , .. ' ,. 

U o S""nhor Senador Adalb~rto nhec mento da aCl!~3.(;clO procu.cl o puro., I, o !ir. Jo.,e GlI;lOmard pe:m:te 
~~~~Çã ue e~t,i ~ma.tizc\l a ma:.dad~ e ~mfe>",~or Lo1'OI,a F3bunde.s. q1te me I ~ o que se conclui de) tc..:-t-emu~~{)' l, E .• :l" Um a.pa1ie? 
defend~U C01~ga que conform.e- êls fornec~1.l o se~urnte dccllln.ento: ' do Deput0.·~o Federal Cio meu p<l:rtwo,1 O SR. OSC.'\.R PASSOS - COlt'S. 
mesmo d~laJ'()U., est9\;il ~.€l1do apu- "n.:;c:.obi do 81'. s(:nador Qsca!' :,.sr. Rem.·no Evnm:elld,l. !]u!;" ln, te:--

I
, llHuto prazer. . 

"'nhalado pelas co.o;tas. " 11'.1..!;.-C, , a ~ imporlânciB: !>l1Ir:'a de j p::OJCu o G:Jv"ernaco: ;~o A_cr-e, ~l~ Rl~ O Sr. José Guimaroes _ Sel'la bOm 
Agro.d'i!~o leomoY.'do a Ult::e\:n,ue:~, e t!:).s . mllhoes de cn..::.:en'os .,., .. I ~ranco, sc~. e a )111~:lcaça J e-sC<õ~~df: .. I que V. E.xa., l1wnQ af1l'luaçao gr!. nl 

a 1,ea.l(h'lde 'dês"e eminente e quertdo (Cr$ 2,OOO.0C,'Ü,CCJ. reia·tl .... u a 'o.~~. ~ f_CCeOe;l. a .r: •. po~ta ,de q 07- <:-utüO a. que faz, J)O.Sltivasse, nt;.Ht~ 
anugo., '. rtlt'l>,-> hcnol'á1'~{).S prcL'cswua:s, a dJHlIgaçao U40, f?nt, a?to~tzada I? _I a&sunto, quem V, Exa. admítc est-e .. 

Venho hOJe, Sr. Pl'esldente, peran_ L!'i1 de, como advogado, apte.';en- êle: urIl'! EU e8ea\Q I..n:oIVld~ .,~.O In ia por trás de.s pUblicaçóe.s da Im_ 
te o Tl'ihunal do"'- mem parES, ela.r l tO! ti defesa 3.é) Supremo o'rr1bu- quento, pO"l'Q.ue ? ~,u,~ t"(m,~i,: 3 ~o IJll"ensa. Como e.'5WU 'presente e 're .. 
contas da minha co::inta e escl, ~recer naJ l~edfral, no pedido de I,nte!"_ m~."rno é que, o. dmll ,.l1D rec~bld~l p,,: I !JJ'esent,o 0, Partido ·contrário ao da 
.a cpmil'':> pública sôbre o rpi,ódIo. \'('l!'~ã{J Federal no 34 ('<HHra o m:m se d~stm(>va ,~,). pa~amf:nt ~ d~ V. Exa. DO nosso Estado, quero crer 

Confamo e. versM Que o sen~dor E'>tacn do Acre defeM e !:a que f um ad\'Og~do de ~[e511Ja, CO~ltn:hadú çue y-. Exa. não tenha a coroge~ 
Adalbe,rto Sena ap:eselltou a êste Se- foi pubEc~(\.~. mt.egralmr-nte, na.:."', 11lara. detel,du o. E.c,tat!0' ~ ~ (\(", afirmar que um seu companhel~ 
nado e documentarei OS tatos. ediçõ,'!S de "0 GlobO", do alO de A mesma afL!'meçall ft-Z _ o :I..ual ro de banéada tomara parte na pu ... 

Realme, nte, por sollçUação dQ então J'3neir(l. ae 9 de J::!neito óo cor-li G01:er~Jdo: do "Acre, .. 11') no::>.::o com- bllCação dos órg'àos -de impren, ~'a do 
Gcvel'nactol' do Acre, Sr, José AU- rente aJt(. panhell'O. Sr, S_nad,), Edua.do A.'i- HlO de Janeiro e São paulO a. rC'S .. 
gusto de Araujo. contrut'€i -os .~erviço.a ... ., . i n;ar, Qua!1110 ,lhe tnG!!trou ík,-;.Q-o:1clu- peito dêsse ,assunto. I?eQej{l):;i~ que 
profiSSiOnais do eminente jurista des- O .!"eceo-~me~to da ~ e f (, r. d,~ I soes do illquerlto. antes de dClxar a. tr:buna, de vea 
ta,' Capital, pl'()fes.,!:or El'nani Cabral quantia .fOI telto em dlas ~() mes E agora Sr PresUente, che~'a~:ne \ q,ue levantou ,a Sl:spe[çâo - V. Exa. 
de LoyoJa Fagundes, pí!l!a dc!cl.lder o de, Janel,l'O cc 1~64. mas ~me~te à.s mãos ljm ~xemp:nr do jornal "O ~li.s-se.sse. se atribuI o fM·Q 60 chero 
iEsta-do pCT'ante o Supremo oTribunal hOJe, apos fi: \'oha do alUdIdo :::;e-j ... ~ "fie'al Ó1) Go'\'ê"no OI,) ç.o Partl<lo adversário. 
Federa!, na ação em curso. que perua nadDr oscar, P~'5OS d,a Europa. o ~i:d~ 0J~a{6 de ~oÔ':w de 1964, com O SR. OSCAR . PASSOS _ Ab.,o-
a intí'J'venção fe<l.eral naque-la unida- pri;~~e recIbo me lOOI rec1~~la~?. a, PUbÚoo.çií.O int<'>g'l':':al, das Conclu'!'õel>. ,lutamente nobre Sena.dor. Rendo-Ih1 
de da l"§d.eração.. mo o pr~2a:~t<;"-~~ue c~l~('-~j'e~'l~i;= do InQtlér;~o pql!clal MtlUH, lá rea· Cf! público a homenügeln de dizer ql.14 

Acert.amos o.s hOnor:.ln05 no valor .0\' ~ !liVlÜO . V, Exa, !Sempre Be portou na. poUU~ 
de dois milhões de c!'uzeiros, ficando mente se1a-uo. . ~. . ca comO a{l"\'ersArio 'leal e 'd1gn(),' 
a cargo do Dr, Loyola Fagundes AS Brasflia 14 di:! Set.emb"o d'e 1964 DflSS-a.s concll1soes e::m.-ta, em. melO Jamaü. tive em l'elação n. pessoe. d. 
despesaS, que fôssem nece.s:-;ária.<:, com __ (3) Erllülli Cabral de LO'j/OI~ ~ à enumeraçã.o d~ prl:tAm~M ,!rf;gltla~ V. EXQ., eomo à de várIos eJemento!l! 
a publlcação e divulgaç.io da defe3a Fagul1des". . ridad!:'6 ene-ontra flS. o s=gmD ~: I de seu Partido, queixas quanto a fal .. 
opresetÜada. . . Fnto n'" 6 _ Caso d.::s Valfs do ta de lee.lda.<le, Ma.l! V. Exa. conhe';; 

para inicin do pag-amento recebj do I E,!:lbo ao SeDU'Go o docun~eIlto em Gàvern!3.dor' ~ ce a. po1itica 6.-Creana e os homem 
.Govêrno do Estado um cheque l10mL ~r:glllal, ;,~'n fil'J~la t'ecollheCld? é 050_ .. Que l~ labutam, e sabe perfeitamen ... 
,nal, em nome daquele advogado, no lIclto à l\lesa .de.s.,a, Casa q'!e fa~.a re- ... , '.'" .... , ... " ..... ,....... t.e, pe • .a:s entrelln~ do' meu d1scut .. 
valor de um ml1hfto de cruzciro-.s que 1 produzir a fo\.ocr;pl.a antent-Ícada, que .. , . , .. ,~ ... , , ... , .. , , .......... " so-. a. quem me dmjo. 
entreguei ao Dr. wj'ola Fa ll un-6es. entregare! à. taCl~~g~afia. junto a.o meu (Depo~; qe retel'?-' di."ersOO y~~ OS' JO" G· d V Ex 

Di!l.3 depois, quand Já. e.:.t-av; lJron- discurso, no "D:ano da CongreSo'So." les, que teriam, ,!;-Ido tll'l-do.s pelO, vai m:' PCl'~t1r ~~n~~lte-:-ao aSGuu':: 
ta.a defesa e PUblica"d·o o trabalho na Sr. PrMidente. 81'S. Senadores. o~o-vernador, diZE'Ol a,s conC1U-1 to. Faz-me V. Exa. juetiça em fo-. 

I imprensa, do Pais - aqui está um .' " .soes) : . "" conhecer Que n§.o toquei em inQu~ 
exemplar do jornnl "O Globo", do Rio Eu .os .fat.os. E~s ~ docun:en~.çs. Apar~ce ta.lnbem wn ~alc onR rito enquanto V. Exa. não voltasse ~ 
de Janeiro, edição de 9 de Janeiro Agora. V0,5.,.ns .E:xr=ole,nCIas poderR9 Jul R de cor..sta. ter sl~(} ~ ent. egue . ~ esta. Casa., Desejava ft\zê-lo l1a prlJ<;l 
do corrente ano. cem a publicação i'nR gm:-me. cOm conhecImento perft~lto. da Senador oscar E ~OS a impor s<eIlÇtl. de V. EX.a.. Na. Questã.o de d~ ... 

. ttegral da defesa _ entreguei-lhe ma1.s verda.de. E 03 me~ amigo.s. e3peclal- tânc1a de Cr$ :1. 01)'),000,00, por or... nhelr08 pÚblkos não acredito que V. 
um milhão de cruz·el1·.a.s em dinheiro mente llQueles ded~cado.s companheL dem Óo) Sr. JOSé August..o e .Que E:Xa estivesse de tato criminosa-" 
. Náo ficou n meu cal'go a legaliZ6('ãô l'CS de lutas, que seguem a minha. orj. se destinava a pB.gaT a d-efe

1
sa de mente envolvtdO nesse inquérito. Mna. 

da despeSa, que eu supunha ter ~fdO entação na pOlít1ce. acreana, verifi'.. um mandado de ,:re-gura.nça mpe- não Q.uero deixár de dize" dEI. lmpl'11" 
teita. di'retamente entre'o adv{)o-ad~ e cU·l'áo que não têm 'de .ue se ~nver... trado r..ontra o Sr. José ~UgUS~, dência da· inconveniência' de ser pol~. 
o Oovêrno do EsÚldo . " gonhal", pois o seu -velho chefe não Ao que parece, pelo Jogo OSI n .. tn,dor, 'como parlamentar, como Sene .. 
. • desmereCf'u da confiança e da, con~ meros dos cheques. no depO m~- dor da RepóbUca de dinheiro desti .. 

I' A rC1rolução de lQ d-e abrU depõ~ o si.1.eração que sempre lhe tributarRll1. to do Hr. JOSé Ca,rdo..so de Moúra. nado B. um simples advogado da c~ 
Governador JOSé Augwto e de'V&1.<;ou~ ttão 'P~o. entretan\A), Sr, Pre-,:;l~ BrtlSil, houve urna. confusão * t pltal da. itepúbl1ca. 
lhe a administraçtio... , dente, a.f<tstru--pH~ desta tribUnf', sem troca. de destinos de ,cheques. V.CR ,..,. 

O S gritar bEln >.](0 a minha Indignação se pela relação do> debito. do ex· O SR, OSCAR PASSO", - Agrade-
V r, José Gulom-ard - Permite sem larH;ar perante a. 9Plnião públ1~ governa,dor que (t Unportà.neia en- ~I~ o jUizo. que V, Exn. 1ftz :l meti 

. Exa, um apa·rte? t'a do PaIs o meu ma.is veemente pro- tregue a.o Stnad-(J::r lhe toi de~t- -espe1to. (M~tto. bem.. Muito be.m) 
~ O SR. OSCAR- PASSOS' - PoiS testo, contra o procedImento infame tada, como de .sua. ns,ponsablli- DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
!lã·o. d9S que se cevam no ódio e nn' tin. dade, e de fafo o é". SR. SENADOR OSCAR PASSOI\t 

O St. Josl Guiomara _ A l"'espeita: ,1~ça e b,'lScam, no escândalo e na Verifica assim o S4ll1ado pelo pró- }::l\1 SEU DISCURSO: 
od& declaração de V., Exa. de qu.e a d!!a.maçãó 8. arm.a que-nAo t!m co ... prl0 textó das Conclusões' do Inquê- "Recebi do Sr. Senador OScar pas .. 

. Rev:olução depô8 O Governador, de_ ragem ~e b~'andlr ..l'ess~lmente, fr~ ... rito, que eu não tu! arrola.do como soo a lmportlncia. supra de dois m[. 
sejava esclareç<Jr que, na verdade. S. te a !tente, cont.a a ll"respon.'3oablU ... indiciado, nem aoontadQ' como ten ... lliões de cruzeiros (Cr$ 2.000.000,00), 
Exa:' renunciou atra.vés de documell. dada de certos homens ~ 1mprerv;a, d-o recebldv dinlielrog públicoS', em relG.tiva 8 meus honorâlrlos. profes,,! 
·t.o devidamente MSino.-do, com firma para 9,uem a honra. alheIa. nade. va.le, c.arê.t,er pes:;.oa.l e sem destlnaçAo es· slona1s, a... f1m de, como adyogado 
reconhecida. No dia seguinte em face provà\'elmente p?rq.ue também dã:o ec1f1ea como a. imprensa esca-nda!o.. a;preselltar a. deft>.-Sa a.o Supretru1 
clêsse documento: of1daliza-do, COllt tfl'- lY'UC() valor à proprla; contra a falta ~a af'nnou Tribunal Federal no pedido de In.,. 
ma reconhecIda. é que se proceg,~ou d-e respeito aos homens público.s. que Se lalguma cousa surgisse, no de~ tervenção Federal n9 34, contra O 
SU$ saide. do Govêrno. se genera!izall neste pais. . correr do Inquérlto, (Iue me pudesse Estado do A~re. defesa. essa que !lIt 
f ])e maneira- que não está bem que Grito a minha. indignação porque I in.crilúinal', o seu enoanegadO. um publicada, integralmente. naS edt .. 
se diga que o Governador foi' depos- os meus qua11cnta e muitos '&nos de simples Tenente, teria, de oncert:á-lo. ções de 1'0 Globo", do RIo de J~ .. 

! to. O Governador renunciou por .ma serviços à Pátria, na paz 8 lUl- i'uerR para. que um oficial de pa~nte Igual )lelro, de 9 de Janeiro do corren!;c, 
própria letra, letI"a reco.nl~eCi<k\, e re., na. V"\da ci.vil C01UO na. militar. ou 3uperior fi min~ _. 5011 Ge-nesal' ano. 
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o recebfment.o da rtfel'1da qwmt4l. 
101 leito Olll di ... 010 Jl).e. de )8".>'-0 
46 li6ol. DlII.S 8Õmente· hO.i'. .PÓS .. 
volta. do aludida .senador ~oa.r Pu ... 
eas da. EUropa, o presente l'ec1bo Dl' 
toi reclame.do, 

ASI51m., ~l'3. .seu documElnto, firmo 
o presente, que effi,á devidamente 
~la.do, 

Br8"~Of.a., 14 de .setembro. de 1964.. 
- Ernltni Cabral de LO'gola Fa{l1!n .. 
4<" 

'O SR. PRESIDENTE: 

(Adalbert() Sena) - Tem a pala
vro, o nobre SenadDr Jasaphltt Ma~ 
r1nho, 

O SR, JOSA.PHAT MARINHO: 

Sr. preeldente. desisto da peJa',rla, 

= . c .. 

... plta! paull<t&, Iw:l1111.. repr.- 'I carta do I)r, aandavaJ d' Anl. Que • 'I sim Que fOi na Fnzenda Pública quo 
eentante.s ela. ONfem (101J Ad.VGgll" um 1J1mll dos t..empo.!l Vou lê • .Da, se enoont;Qu o c1ocumento, ta~vcz a 
dos da. CrUB Ve-rmelha eM' embora a. contragosto. Não ... erâ canhoto do che<J.ue nominaJ. relatiYo 
imprellsa. a. vistw.rom aquela baBe mau, ..t6ittnl enoonl;racIc.s noo muds ao pag~menw; llao .saberia o woepl1_ 
com o obietivo de om.'irem os de$ta .Casfl., doewnent.o.s Que retra.. te Juiz, que o Tezouro Estadual llcQ 
presoe f: dema~ ~03.1 ali sujel- tem (;. .trIste ~poc~ em Que vivemps, é banco, de emp1'éstimo:s: peS50ft~~, ~ 
tll$ a. 1nvestlga".õe6 oomprowl.ndo As geraçOea porvmdOllr<33 !8.heráo sem juros?! E pa,smem 0.<; nOIll'es! 
tlf!~im ~ tratam.ento, que lheJ5 e 8.Seirn, até que ponto havlamos che- ooleg::.s! Djz o SI', Jujz que mC$Jno i 

dl~pens.ndo gít~o. Não e nec~sáJ:l{) tecer cmnen~ e~n se tratando de do~çao, pura e 
'Q ant à. ct nú 1t!ia. lormul:u:la 'tár;Q8, po~ a carta prova a lo,jucu!'n, c!mpl~ (textual).,. tel'l3. sldo m('ro. 

u o e 1 . que ln!el1~ente t.omara. conta do I cortesia do Estudo do Acre, pó>:os 
~m tórno da morte, no HOSPHU1 Ests.<1o do Acre. Fi,,, a cart,a.confLs:. notá.vejs sel'viç'<J.5 que lá. deixou, ~iU 
CentraI do Exército. em OODse- são: II que tempo. em que lei. em· que te:-.. 
qU~nciE\ de maus tratos, do. snr- "Em sua. ed1do do d·a ]3 de"- ra, Sr. PreoSidente, o ,Mcritissllno 
~cnt? ~~nn~l Alvet; de OHve1ra., ,o te mê.s, O GWBO nO~iciju h~.' SlUldoval <!e.scobl:iu que o .Foder .Ex::>. 
.oenl,or Miruetr~ .da. Guerra .. ~ verem sido indlc1.adG~ per cor_I! cuii~o pone ar~ltra, per sua cc:nw 
o?'den~u fi, ab~Itu1a. 1medlata. de rupçô.o, no ACl"e, um ex~!:!;(JvernJ~ e, t1SCO, cor.i.e5ms dessa.. ;uitUrez.::l?J 
6mdical1cta. , .,. <tor, um juiz e dois senadores. '1 Amda por C!l?U, em meta~ Jonan:e, 
Oportu.na~eme os resultados O juiz sou eu, Por 15.50, !'l.pre,3. e logo de. J(OlS de uma lelçav!.l 

das menoIOnada.o; jnvestigaçõf's lio-me em t.o!'llar públicos 0.:$ !le~ Sr: ~relnClent.e., <? ,?utro Podel' d.a. 
aerã-o levados M cOnhecimento ces3arios escl:ll'ecimcntcs a fim I Repul.Jllca, o Jud~c!árlO, Poder m:J.i$ 

......- pÚ,blico". de que não paire sôbré minha a.lt~ de wd~. lla de ter alguma. ma~ 
!.ddalberto Sena) - Tem a pala- O to b f "d dignida-de e p"obidade funl'jcll<ti.,> nelta de cOlQlr abusos dêsse ja.e:!! 

O SR, PRESIDElITE: 

VTa O nobre Senador Renato SHva, quan é om e con orl,.l\ 01' re- . 1 . : ". I --
! gLstrar faros corno êsse que demons- qua qll~r dUVIda meno..'J au·o,'Ul. O Sr, Heribaldo Vieira - perm fie 

O SR. RENATO SILVA: tralh o lt.o senso de responsn.bilida- Em agost-o de 1963 -:- .ha um ano V. Exa, um a.parte'! 
, (l,. • portanto - O EgrcglO Tnbunal 

(Lê o seguinte dtscurso) Há. de, Sl compreensão e o sentImento de Reg'ioM! Eleitoral d DL-friW O SR. JOSÊ GUIO!\.M.RD 
PO~Ca& die.s a.t.rá.5, moyldo_ por .impe.. dever d.'l..quele que ora tem ~m bos..l:: Pederal designou~~e p~ra ;;esi. ,I p{)~tl não. . . 
xatrvos de nunha tormaçao crlStã e mão3 0. cl.esti~o do Pa.is.; dlr as eleições municipais lia ci~ I . d I'· _ .•.. ""', 
arra.stado para mais uma. dOlorosa A at!tude tomada pelo em.nente d d d R' B' ! O Sr. !4Çrlba.l o 1 tel!a . At:d,.ce 
dúv~âa. por constant.es denúncias de 'MlU'"echal Ca::>teUo Branco, _tenho ab_ j~l'~diSO ~~i ~~~r~Qga~~SC~~~:~ qUfJ ~ o Jm~ ,d~C qUe .nap tmh~ Ob):l~ 
'.- d in' 1 d salnta e profunda convicçao não é t f Jh ' 9 . gaçao de fazer substltu.ÇôeS em cu. ",r",aoG e llOSSf\ lprensa - ~ a. a- t't' d ., oliti ;men c, por 11. Ui de .1tl;Ze.5, mmha trilS comarMs. NL'O tem razão po's 
menw o "Correio da Manha." - uma. a·l li e- mer.ameul.<U P 00, mas as comarc8.'i de F'eljó, Tal'auaeá é Q 1'1 ado a fa;'ê 1M sem '.e .' 
:lQI'Jllulel ne~ta casa. -\Ull a, .... Cilo ao 'uma, afirmação de sua. serena. mas e CruzeL"ú do Sul tarefa 1110'Cll~ b g , . p, Q,.le 

. ,) . ,Y'" determInada fntene!\o de ~se~urM .. : h .:IA.... houver Il falta de um JuIz, De fo:;-
emmente 1.::uuechal Ca.ste.i.lo BrancJ b 'I' ' t"" I I ti te que, com sacdflcio.> de tvua ma que êle não fêz um ato de """')1" 

d se """'r ' é para os ras{ e.ros a. ,. ~ .. nc li e e ~ ordem consegui leva~ bom ' 6'~" '--
~a. que nwn as a,p...... a. .OCO,,! Jl .. va. de todos os preceitos con.<;:tltuclo~ " . I .. 11. ~ l'osidade. não foi compelido por im_ 
(UI. ou nao ~e tra~amento desUnl1H10 I n~!s ~ W:U10, depois qe ~uese dO~.'j me~ pos:ção il(>gal. Foi legalm,ente de~ .. [!_ 
.<te presos. l:0ht100$ em alguns ~~toreH Pt,;r ts.so cQn!V'atulo-me COIl'l. povo Sc.5 de permancnCl.\, na9u~e,~ F.s- nado para fazer .5ubsl""Huiçõe.s em cu .. 
de 'repre.ssao orgamzados depOIS da b 'I i' R:f!. o) tado, Realizadas as elelço~ a 1 tn .. .s comarcas, na. ausência do JlLZ. 
P.evolui$ãu de 19' de abriL m,Sl ela. .a.?vetJ como essa.'J me . e- de setembro de 19133, no dia 13, O 'SIt JOSfi:. GUIO"LlJ.RD 
"Tal ' I to S' b do t val11 a. encarar o nosso futuro com já estavam concluiclas aS apu_ ..' ' •.• ~. .' pronw:c runen • r. t;""res1 ~U e, ma1()l' confIança Por demon.strapõ~s r -e . 1 d l·t AClesce que, não eXls"mao Tll!mnQJ 

:teito por um ppagadQ e de!.iconhecido de t.al nature~~' continuo .s' ter ~mll ;ÇOd~a ~9P~~c ~n~ os ()~ e.Cl ~s~ Eleit.Ql'uI no Acre. cabe ao Tribuml.l 
Suplente de ~enador. e~c"lltrou inabalável cl·enÇa. na no.ssa. destina,. dg n:inha ·jUr.tsd~~h~ 1~6e~c~.~a"';á d~ llrasilla ~upel"lutcl1der e.s~~s t'lC_l. 
runpla recsronânc.a. n~s órgaos que ç5.o histórica, pois sempre fui con. se haVia. exaurido e quando, por çoe~. O Trllnln.11 de Br~..sl11a n~o 
fa~em a. opinHio, ~a.clrmal nUm ve!'lc!do de que a de'mocl"Etcia. no Bl'n.. conseguinte, eu não ern, R!i mais Po:tl~ lançar .~â?,... do Tn\mnal Oe 
EVIdente e 1ncontesta~el sintomn..,?e sil não é Ulll .st.'~tema. ilnpósto por es~ que um simples cidadão, contrni Jushça d::.~ tellnt~,lOS~ comQ .se.,f~ô~. 
Que a. a.lma e o coraça~ dos brosl,cl- quemas doutrlnãrios de comportamen~ um cmpre.stimo cambial com o 5; um teLIt~LO com lelnçâo li J~.:.~,A 
J'OS - serudveLs e Sentimellta~s - já. to. politioo, mas uma condição tn!!C- lJr. Aníbal Miranda Ferreira da I Ça eleJtor.nl ... 
começa.vam. como então aflTmei, a. parãvel da nossa maneira de ser. 00- Silva. então PrefeIto eleito e em_ O Sr. Heribaldo Vieira _ ISiO ()cr-
envolver .. se C?M Q nebllnn. de uma mo "pOYo e como Nação, e uma inc~ tJO.S,sado de Rio Branco, na QU'lJl~ re em. todo.'3 os E.,todos, qUando h4, 
angustiada duvidEI.. l1cnável c et.erna pren-ogativ-a. que SÓ tia de três milh6es de cruzeiros, falta de Juiz. Não é :.ómente l!O 

Hoje, VOI~ à. Tr1buna. do Senado nos permite viver, constmlr e buscar Que me foi ent.regue por melo F.stado do Acre. 
"ara. cumprolr, com satisfaçâo. o dever o nCl2so futuro, sob um clima. de l'e~~ óo cheque bancário nominnl cou~ SR ~É GU!OMAnD 
de registrar, nos anais desta. Ca&l. o peito li. liberdade e sob as garantl.:ls na uma. nota promi5$ó:ria de A O d ' JO~. 
eontentamento que me domina e o da JlLo::tiça-. igual valor vencivel a. um ano gra eço o pal~e de V. Exil, 
orgulho que. como brE\Bllelro, me sInto Pelo alto e prest.!giOSo intermédia de data, Dita. opel'ação não pode O juiz Sandoval considera o inw 
lPoosuldo. 1\0 verifiear que o respeita. t10 emInente Senador Daniel Krieger ser ~ollSjderadn crime, potQue é qllérüo do Acre. méra intriga ln-O~ 
t!o Presidente dn. Repúblicn., tão logo Lide!' do Gcn'êrno. quero manlfesta~ preVIsta em le!. AháS. admitiu· yinciana. em que teria calão o se:l 
&entlu avolrunarem...se a.s apreen...<:Ões. (tO Sr. Presidente d.n RepúbJ!ca o do.se "ad~argument.andum·', que encarregado, oficial de pa~nte m. 
ltIlrulitoota<in.s pela. nossa. 1rnprensa. amrad-ooimento daqUeles que rcpre~ .se ~~at.asse d.e lima ~oaçã(), pura ferior. Ora, Senhores Senadol"(,,s, ~ ... 
detenninou à Chefia de sua Casa. iSento e em especial o meu agradeci_ e _ stmpl:s, al?da. as~lm t,tL fa~o patente é tuna cois.a, e o lnqué,:t,Q 
:Militar que em São paulo, Recife, nlento de brasile!ro, pela. atitude que z:.no calacten~ana .qua~quet· ilt_ oLt.ra. E' óbViO que pode haver pa ... 
Salva.dor e na. Guanabara., avel'lguasse tomou pa.l'fr evitar .a. prollf'era.cão dos CItO penal, pOIS. ~t~rla s~do mera tente baixa, e inquérito alto. A-
Ia procedência.. ou não. das denúncias descrentes, numa hora qUe pr~ci.sa_ corte~!a do Oover no, . do EstadQ carta condena quem a sub.sc~·:!vc. 
de abusoo e de excessos pratlcedos por mOs crer, e para.. eviwr a. persiStên(l"a <lo Acre em recon~lCClment{\ aos Fãça_se a sua juntada. a()5 amos do 
.elementos dos chamados "setores d.e de angu.stUldas expectativas, numa ~~?e1s ~o\~~ü.~eIS Se{ViIiC;S q~ l. r, M. e vamos vêr o que D(>on .. 
npre.~6ão". hora em que devemos eStar po'{,.<;:uidos Unidade da m ....... ame}!.e .,.aque tece!.,. 

da. maio!' confis!Ilça. .' ~:~eraçao, J:;t que. AI1á.s, Já se sabia n história dtts. 
ti: a seguinte a nota Que a Casa. • por leI, sen~o ipamovível, não s~s três milhões entregues ao SenhfJr 

Civil da. prcs1dência da tlepúbllca. Vale n.incIa observar que, a des!g. esta va na obngaçao de dc~locar.. St ndoval d' Avila, Mas ,nntes da pu-, 
mandou dIvulgar hOje. na imprensa. nação de wn mUita..r do gabarito mo xn:e de minha COmarca - Bo.l1. bllcação da curiosa. carta; çle boa. fé 
escl'ita e falada de todo o Pais: ral, do alto nfveI de honradeZ" ê dõ VlSta de R<?râlma t a mil e qm~ estava eu iJllagin~ndo, o govêrllo do 

reconhecido comportamento de de.. nhentos. qmlúmecro.'i de dlsLân. Acre houvesse apenas ajUdado o Me~ 
"Em face das denúncias ultl.. mocrata do General Ernesto Geisel cla. - para atender à desIgna... riUssitno nas suas andanças de fis. 

mamente veiculadtlS pela impren... parat, pessoalmente, apura,r n.s denún~ ção do mencionado EgrégIO Tri... cal~ção, de' mesa eleitoral em mesa 
63, ou encamlnbadas ã. Presidén .... elas formuladas. além de- ser uma. se.. bunal, o IPM, em que envolve .. eleitóral, pagando também a aHmE'!1. 
ela, sObre torturas fi&icas e gura?oo. de que o Sr. Presidente da ram capcfooamente o meu nome, tação dos mesArios, ou talvez a7é 
rnorais praticadas cont,l'a indicie .. Republica quer, -efetivamente. um só pode ter sido fruto da in.. construindc as cabin~ indevas.sãv(>'s 
dos em inquérit.Os e tnve.<;:Ugaç6es completo esclarecimento das denúnh triga e da solérfctl. gratuítas, cousas que M vêzes no Jnterlor sfio 
sumárias procedidos em São elas, é ,uma. ·garantia. de que serão reA mujoo COllluns nas peQu.,.lJaD f!.l. feitas à última hora ... sem vcrl1Rs 
Paulo, Recife, Salvador e Rio de prim!dos os abusos porvent.ur~ exis. àndes do interior brasileiro, que próprias! 
Janeiro, o senhor Presidente da tentes e tomadas tôdll8 a.s medidas se aproveitaram dos parcos 'co~ 
Renúblioo. detenninou, .sem pre- para impedir a repetiç§{) ou a. ocor~ nJ1elc~entos juridicos de um o!i~ 
Juizo de provtdênciM Já antedor... rencfa de epí~6dio.'i que envergonhem Cla e patente interJor para -

Id d • "ue aviltem as tradl-o-es cr'"ta's do em meio à confusão reinante -mente recomendadas, a.' a o '1. )".w t d t' 
POVo brasHeiro, pre en er a lrar lama sôb~e roi. 

Chefe do GabInete M11itur à.quclnl3 - nh honr ãt ill'"d :E:ste o re~1stro que cumpro o dever a a e car . er "-"1 os". c.apn.a.is, a. fjm de bu...<'.Car mlnuelo- f 
sas infotmQ!'ões para a adoção de de azer oorutal' nos Anaf.<) desta Ca'ia O SR. JOS~ GUrOlHARD -

.." (Muito bem! palmas.) . (Lendo) __ Vejam os senhores Se~ provldp.nclas imediatas, e a.c;.gegu .. 
. d tõd 1 O SR PRE nadoresl Menos de urna semana, de-

Ta.r a. Vlgêncfa. e as as ran.. . SIDENTE: poi'3 da apuração do pleito eleit.oral 
qulas constitucIonais. I (Alalberto Sena) - Tem Q pala· para a Prefeitura, o Juiz que o pre~ 

Outrossim, relativG.me.nte à diA vra o nobre Senador José Guiomal'd sidiu, declara ter contraído com o 
'Vulrtação -de vk>lênc1as que s.e prelell olel'lo e dA" I 
"rlom verlfic'.o n' Base Aéreo. O SR. JOSl'i: GUlOMARD: o. empossa o, n ........ a 
lrC ,... ~.... <-< Miranda" emPl"éStimo de três milli.óes 
de Cumb:!ca (SP). o Chefe -do (LO o :eguinú discurso} _ Sr. de cruzeiros ... Lsto porque, segundO 

Mas não foi assim, infelIzmente. 
Vem o indiciado e confessa com cal .. 
ma e leviar.<1ade. tratar.se ~ de -em. 
préstimo à, sUa pessoa, e acr~sc~n~a 
Que mal não haveria, se I) dlnhe:ro 
lhe fflsse dado ..• sem mais nada I 

Diante disto, 8 depois diSto, não 
se!. é como acabar esta comunicação, 
Sr. Presidente, para cuja neces.sldn .. 
de .}uem primeiro me chamou a 
atenção foi um dIgno repre.sentante 
do outro Estado, o nobre embaixe.dor 
de Sergipe, Rerlba.ldo Vieira t90."TI
bém ~umamente surprêso, com aque" 
Ia carta publicada pelo "O Olobo", 

Vou concluir, Sr. ;ere.cldente,· r ..... 
petindo apena.s - .... 

>Gabinete Civil informou Que o Presidente _ Sr.. Senadores. O o Juiz Sandoval. já não era alI' mais 
Senhor Presjden~ da Repl1bUca prestigioso jornal ""O Globo" do Rio do que um. cidadão, Santa in;enul. 
rl~termlnou 80 'Rrlgadelro ComanA de .Janeiro. PUbllcou na. llema.na. pas-:.. onde! Não saberia o jul7, ql1e o di. 
d:tnt.e da. TV Zona. Aérps. convf- snda, oob o titulo "O Juiz lJiz Que n!J.t>!rf' ll:~o ('r') Df) Sr. A.n' 'o') IrJ'lSI 6 tempol'a! Ó Mo:rl'3H {lIui!o 
da .. ~~e alta.!! ~!'.Cfcnl'!.l!d3de,o; d~ Náo Tem Nad.a com a, Con:lp"f:o·. ~.(',...";. '...... ...... . ~,.~ ?;f"1J~ Muito bem.) 
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CO~'IPARECEM 1\'1AIS os SENHO.r..J·:,'·! DiscmioSão. em turno único, do do 'Mini~te1"io pÚb.1ico e na d_os juízes I. _Estamos PyOl .. bidOS, pela,. cons'W..t~L 
SKN:\.DOll,ES 'I_ projeto de L·ej da Câma:n ril 1:!-7. de tôOa:s aÍ>. JUstlÇns e lOHaDr.!las. çao da Republlca. <te abnr crédlto 

de 1903 (n9 3.204.C-6L fi.). Casa de § 1" CDnsideram-~'e teitos eleJtm'als paca a execuçài> de" urna. obra? O 
sebastião A cber. orígem), que dispõe .Eôbl'e a remu. as questões Jevr.d3.s à Jllstiça que Inosso Poder chega apenas a.os Um1_ 
v.eto.dno F.eire. neraçiio de profissiOJ'klis d;plonu"· renúam por Objeto o prOVlmellto OU tes da autorização?' Pod'emos deter-
JcaqU'!lll p·arente. dos em Engenhill'ia. Arquitetura e o cxel'ci::lO dos cargos t!leUv{lf. minar ou não c~ue o Executivo realize 
João Agrip1n.a. ' em Agronomia, tendo pUl'CCf'l'es § 2° Na segunda instiínclU, para n. uma obra, ~brmdo o crédito necessa, • 
.1effe:~cn d€' Aguiar. Ins, BSD e 8-62, de 19B4) ,é!{lS Co.- referida priol'ioade .ser cumpricla, .se. frio para tal? 
Lino de l\l''tttçs., ' I mll§óEs: - de Legisl,:J,çuo, tão convocadas E.e~"'Õe5 cxtl'aCl'Oiná"'l A Comissão de Finanças aceitando 
~~~1'~!i~2.dracle. E:'ôbre a mei:a emend9 que vai sei' !l'Ui:-, ~,uando precl~,IJ., " ". o parecer do BenadOl' N:gemiro dti: 

rua pelo Sr. 1'J SE"c':~tárlo. Art, 2<:1 Os q~le mfrmg1rem. O \..bs~ jFigueireao, cOnclui ri~la! a:prova.ção 
Mello Bruga., ~ost.o ~o ~ft. 1 cometem o Ctlllle de do ril'ojeto, com a emenda supresS1va" 
Antôn:o Carlo,,". 0.0; I E' lida fi. seguinte lespon::;ablL~aae. a qlle !:!uprime o .artigo 59. Mas O 
O SR. PRESIDENTE: EMENDA N'.' , Art, 3~' E::.ta lei entrurá em vigor Parecer Argemiro de Figueiredo Ge,· 

na data de sua publica~:ao revog>.adas cl~n~: (Lê:) . 
(Aa.'l:::Crl-o Sen(l) - Tem a lJ·"~· i Ao Artigo 1,": as. til~pt:Slçõe~ em contHU'lO. 

Y:'a o nobre Senad.o: JOJqÜiill pa. ent.e.: Acre.--:cente-se, depois da pala vra I 
~PUusa) I - O SR. PR,ESIDEr.."'TE (Auro .lIo1l1'a 

' . '·Veterinál'l.a"; ".,. e de ASSls.enCJll. ~.4.ndfade,: -
Não está pre.!:fmte. I SC::ial, ..... -

"A dOuta Comisf.ão de Cpns~ 
tituição e ,Justiça, examinando ~ 
;na téria, apresentou emenda su~ 
primindo O art. 59 do projeto, qU,,, 

Não ~á mais oradores inscritos, f A~", Arti~o 41! (letra. o.) 
. , 'd d ' El '.'~' Ac. ~ ... centE-se, depOls da palavra 

Pa- S·;..-Ee _à Or em o D,a. . ':t."1 {Veterinaria": ".... e de Assl.stêncla 
presente.s 3;) S1'5. Senadores. 'Social .. ," 

Votação, em pl'imeiro tu:no. dn JU~tiflcuçãO 
P ojeto üe Emenda à. CüllsUtuL Os AEsi..st("nles Soc:al.s pertencem à 
çãn n'" -a, de W64, de iDlciatlva do categOlia profissional de mvel tecllL 
cr. Senador Al'gem!ro de Fjgue~·, co científico. O curso Q.i.le lazem, em 
redo. ,que altera c álrt. 147 e Sll- escolas de nível supenor, tem a du
pr,me o § 2.9 do a:'L. 156 da COt1S l'ação de quatro (4) anos. \ 
htuicão (.:;ô)re aquisição, uso c ... . ' 
ditrEibuição.. da prcp,:ieC1adeJ. ten- Esses protls~l0J?als, por suas atlvi~ 
'do Duece!, favo:ável sob nl? 690. dades, estao m~lmamente llgados ,ª:O 
de i964 da Comi~.são· E"'pec!al I do .Servl~.o SOCll~l. Rural, aos s. erVl· 

. . ços MédICoS-SOClal..'i, ao Serviço 80_ 
O SR. PRESIDENTE: ~lal do Trabalho, e totilli: 08 mal:'. que 

(Ad~lberto SenU ) ~ Sôbre. a . m('s!\ ~~n:l~~alm~d~ ~~I.~~~~li~m r~~af.edi-
reque~lme~.to. ~ue VaI .ser lIdo pelo consequentemente, os A<;si~ente,s 
Sr. I, Sedetano, Scciais participam de tôdas as orga-

E' lidO' e aprO'\'9do o seguinte: niza.ções, seto:res, entidades e ativida
des onde médiCOS, agroDamOs e Ve~ 

Requerimento nQ 36B. de 1964 te1'inarl03 wmbem trabalham, 
A ê:1es portanto, é devido também 

Nos têrmos dcs arts. 212, letra 1 e um "salà:'io-mlrümo prOflr';Sional" .. 
274, let-oo. b, do Regimento Int..e-tno, 
J'equei:'o adiamento da votacâo do Sala das. Sessétes, em 15 de :-;etem-
prOjete de Emenda à Constituição nÍl_ bro de 1964. - Joã-o Aqrlp'1I0. 
mero 3, de 1964 (S.F,) a fim de Bel' O SR. PRES)])EN1'E: 

D.scu.."são, em turc,o Unl-cO, au é exatamente a parte substancial 
Projeto de Lei da Cftmarn nO:- do mesmo. ~J\:l.l àrtigo é o que 
mero 34, de 1964 (nq 420.B-63, na abre o crédito de .. , .. , ....... . 
Ca,:::a. de origem), que antorlza o 001'$ 20.ooo.0oo,(}O para custear M 
Poder Executivo a abrir. pelo 'Ml. despesas com a edição." 
rústerio da Educaçao t' CultUl'a, 
o creci1to espeCIal de " .. , ..• ,. 01'3. Se a parte substancia.l do pro. .. 
CrS 20.000,OOO,QO (lT!llt-e milbões jeto é o art. 5\' suprimido êsse o.rtigilo 
âe' cruzeiros) - pal'R cu~tear a 'fica o acessório. Está. o projeto mu~ 
cdiçã,o das obras completas (10 tUac,O na sua parte essencial; não, 
ProfeSSor Carlos CI\IDPOS, tendo maio!;. germÍ1:a. nito mais produz ~el .. 
pareceres sob ns. 760, 761, 762, de to. ~It um projeto morto. Il'emo.s leva.r 
1964, das Comü.sões: I - S6bre ao l!!Xecutivo um defunto, um cadl\
o projeto: - da. Comissão de ver mn ser que nã-o tem vida e 'não 
ConstitUlçáo e JuStl'~a pela cons- produz' vida. Seria melhor rejeitar, .. 
tituci-oiw,lidade, o1e1"ccendo a mos o projeto. se éle fere o Ato Ir.s·" 
emenda número l-CCJ; - de tituc.ioDa1, a qUe não alude nenhum 
Educação e CUItUlI':l, loavoráIVel: dos relatores de qualquer de..s Comis,· 
- de Finanças, favorável. II - sõ-es qUe o examinaram. 
Sóbre a emenda: - ele EdUC1\ção 
e Cultura fa.,'mãvel - de jilina.t:l .. 
ç-a~, favorável. 

Em dl~U.ss1io o pJ;ojeto emn a 
emend:1.. 

osn. A(JR{~LJO \'lAS'\: 

Senhor pn~<;idente, -p'eço a. p"ia. 
Vl'a. 

o SJ:' }>nESIDENl'l:: 

Sei. Senhol' Presidente, q.ue muita.s 
instit.uições são assim como êsse pr()
jeto; mortas, porque mutiladas no 
tle é de mn,j.3 es~eneia1. 'Não Itêm 

vida; por isso não produzem vida, por' 
isso nã() geram. por, isso não 
fecu:ndam. 

feita na sessão de 25 do -corrente. , 
(Aaatberto Sena) - Em dtscus~ã(l Tem a palavra o nohre. Senado1 

Sale.. daS Se."sões. em 15 de setembro· o Pr.,jeto e a Emenda qUe aeaba de Aurelio VHma. 

Ccm estas palavras, não quero dar 
a entender que esta. instituição che
gou a êsse ponto: é verdade que ela. 
pouco diEcute, pouOOo debate. V"ota~ 

Senhor Pres.idente,' a apoova;(:ão 
dêst/~ projeto sem o n-rtigo 59, :não 
direi que é, fama que estarfamos 00-
metE'ndo, mas é um absurdo Que va .. 
mos cometer. NãQ tem mais sentido 
o projeto; per<leu o seU va.lor; não 
tem mais finalidade. Gargalhariam 
de nós se aprova.do 'o projeto, 'Porque 
sabemos que éle não tem significação 
nenlmma sem ,o seu artigo 5\'. (Lê): 

de 1964, - Desiré Guarany. ser lida. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE: Nenhum Sr. Senador desejando 
, (AdaZberto Sena ) _ O projeto s.ai. l1?;r ~.a;- palavra. declaro encenada a 

'd1l. Ordem do Dia e a ela volta;'ã na dl~CUwsao. 
sesSão de 25 do corrente. ! _ O Projeto sai da Ordem do Dia a 

. _ .' ' hm je que, sôbre a EmEnd.a do Ple-
vota9ao, em turno umeo, d,(} nário ~e prOnllllC1em as COmis.!:ões. 

Requerm:.ento nO 363, de .1964, e,rn DiRcussão em turno unkt>, do 
qUe o Sr. Senoo?_r DanIel KI~le- projeto de Lei da Câmara nú~ g;l" .<Lider da ~mao. D~m~rátlcfl mero 16. de 1964 (Il9 4.600.0-62 
~a.ClOnal (SOlICIta urgenCla, nos na Casa de 'Origem), que institui 
t~rmos do art. 326, nl? 5_C, do ~e. prioridade absoluta para os fe1-
glmen~o l?terno, para o PrOjeto tr)S eleitorais, e dá outras -provi-
de LeI LeI da Câmara 09 156, de dências tendo 'pareceres (sob 
1964 que cria o impõ.sto único sô- numeras 145 e 918. de 1964) da 
bre os minerais no pe..fs e dispõe Comissão de Constituição e Jus_ 
sôbre o prOduto da Sua Q.:"rec'3- ttça: 19 _ solicitando esclarec.t. 
dação, in.stttui o "Fundo Nac10- me,ntos da Mesa da Cftmara sO-
nal. ,.de ~ineração" e dá out-ras bre divergência a que se refere 
Pl·ovldênCIQ6. (DUl~ncia cumprida, com res,· 

Em voro.ção. 

OS Srs. Senadores que <) 6.pl'OVan\ 
queiram conseTY3r-s~ l'\~sen.tados, 
(pausa) 

Está aprovado. 
O projeto figurará na Ordem dlt 

Dia. da 41;.' Ses<;ão Ordinária Q.ue se se_ 
guir à pr~ente, 

Votação. em primeiro turno do 
projeto de Emenda à -Constitui_ 
çáo n' 8, de 1003, originário da 
câmara dos Deputado-s (n9 2·A.-63 
illB. Casa de origem), que dá nova 
redação ao parágrofo 19 do art. 
2 da. Constituição Federal (auto.. 
non-..Ja. dos MunicípiOS>, tendo Pa· 
Il'ecer favorável, Rob n9 701, de 
1963, da -CO~isão Especial, 

O projeto lido não poderá ser vota<l<: 
iI'la pl'esente s.sesáO, por i118UficiêIlCi~ 
de quorum. Por se tl'ata~ de projeto de 
~menda à Consttiulç:ão1 ex.!B.é quorum 
qualificado, -

Entrará na Ordem do Dia da ses-
1lI1lo seguinte. 

posta. da Câmara enviando nm'os 
autógrafos); 29 - pela aprova· 
ção. 

Em discussa.o o Projeto . (pauS«) 
Nenhum Senhor Senador descjand() 

usar a palavra, declaro encenada a 
discussão, 

'\ Em votaçã-O. 

Os Srs. Senadores que aprovam 
o Projeto, queiram con5er'Vat.Se .sen
tados. (Pausa). 

Estã apro\'ado. 

~ o seguinte o vrojeto apro
vado que .vai à sanção: 

PROJETO Dl;; LEI DA CAMARA 
N9 [6, DE 1964· 

N\' 4.660-C-62, na Câmara 
Deputados) 

dOI! 

Institui prioridade absoluta 
ra os efeitos eleitorais e dá 
trQs provttUncias. 

!M
ou· 

o Congresso Nacional deoreta.: 
Art. 19 Os feitos eleitorais terl10 

priori'dade -abSoluta na participação 

OSIt ... \URÉLlO \TIAN.\: 

(Sem revisão d.o orador) - Senha!' 
Presidente, para que não passemrnf 
tôda a t.lll'de ouvindt> ,sôbre projetos 
que deverão :,er aprova,jos ou reje1-
tado.s pelo Senado sem qualquer ob· 
servação, ~em qualquer diSCm: • .'::tio sO
bre OS mesmoS, é que UBO da pa~avnt 
para dizer a.iguma coisa a respeita 
dêste de nU :::4, 

.Plimeiramente, Senhor Presidenre, 
se a,provada a. emenda ,apresentadu 
ao projeto em cama, o mesmo per
derá tóda a, l;ua finalid3,de, não h6-
veria motivo para sua s,j)ro'Vação, e,s
tará liquidado de plenc, direito. De 
fato, estaria.mos votané'.o urna pro~ 
PQsição inócua, < para cHtrmos apenas 
uma satisfaçãO à viuva. do extint<l 
per...sador, parlamentar e profetsor, da 
nossa. capaciél51de Ce cOlaborarmo.s 
com a SUa itlêia de ver a obra da
quele que ta:nto lhe int.eressa ~e.la 
conhecida aqu.i e a.lhureS'. 

Ora, o ObjE~tivo do Executivo é a 
abertura. do crédito ~sIlE'~al de vinte 
milhões de cruzeIros para custear a 
edição das obras completas do Pro
fessor Carlos Campos. E a, emenda 
suprime. juSt.nmente, os villte mL. 
lhões de cruzeiros com essa destina·; 
cão. Ent.ão. o projeto perdeu o o15'jt'. 
tivo. 

Ré. dois at'gumentos que me cha
ma.ram a atenção, e que foram e.,pre~ 
sentados para eliminaç.ão dêsse pro~ 
jeto, eliminando.se o se'J Art, 51? O 
primeiro é q'1e o Poder Legislativo 
não abre crédito; autoriza .a abertu
rá de c-rêàit.o a critéril) do Poder 
Executivo (Constituição. Arts. 65, In· 
ciso VI, e '75)., de acól'do com a.s 
dlspDnibmdades do Tesouro, 

11 Artigo 19 Fica o Poder,"Exe
cutivo autorizado a colabortl:r COm 
a viúva Carlos Campos ,- D: Ma.
ria das Dores Brochado cfampM 
.- no plar~o editorial de divul .. 
I~ação das obras completas do 
pensador brasileiro. 

Parágrafo úni.co. Essa colabo
ração se da.rá sem :prejuízo .dos 
diretos autorais a ela pertencen
tes exclusivamente. 

Artigo 29. O auxilio far-..~e-, 
eom a edição e, se possível, a. 
tradução para outras lfnguas dOS' 
:ti V!Os do Professor Ca,rlos ao-
mes. 

AI tIgo 3'!. Q MinistérIo da. 
l~ducação e Cultura., com a cola
boração do Centro Brasileiro de 
pesquisas, do Instituto Nacional 
do Livro e do rnstituto Brasileiro 
de Estudos Peda,gógioos: provid~n
(:iSl'á a imeqiata execução da pre.
sente lei, em entendimentos com 
E~ Editôra Cardal organizada pa
ra aquela edição';. 

Hã. aqui, um enderêço certo: é uma. 
editôra que foi organizada paro ao 
ediçã.:) a que se proPõe das obra.s. dO' 
pen.O:lldor Carlos Gomes. 

(j Artigo 51». Fica aberto Pelo 
Ministério da Educa.ção e Cul
tura o crédito de Cr$ ., ..... " .. 
:20.000.000.00 para cumprImento 
da presente: lei". Para mim, é dbutrina nova a ad

vogada, pela Gom1s~ão de ConstituI
ção e JusU~a, que aceitou o p\lrecer Enlão, não será, cum;p1'ida a leL ,A3 
do relator, senador Jéffersotl. de obrai> não serão editadas e, mt+1to 
AgmM". lmellChS. tUI.duzidas. porque falta; () 



~~~~~~1!4· ______ ~ __ ~~~~Dõl~C~Õ~NO~R~!!~~~N~A~CI~O~H~A~S·~-~~~~~~l!!!~~!J~~~!, 
o dinheiro para a sua exe- jcutlvo para denúncias apre.smtadas' l':dflo pe~o nohre sellAldOf Aurelio i\U- : 

dooumentadamente, porque. o povo! rél:o Viana. ! i: o ~gu:.n.te o projeto aprova-
60: I 

.m, Sen11ol' pre.5idente, qwm/lO bra:sHeiro não aceita, nem para dis- Aclla-.se l'eUlllda a Comissão :Mista. 
t..m_v be luta para. que alguns. do! cutlr, que as nossas Fôrças Al'mad.,a,s Que deverá dar J)arecer sõbre o pro
JlQS.") ... -5 pensadores sejam cOnlleCI<1OS, se tivessem. transfo!mado naquilo que jeto relatIvo à compra das cor.('e.":)6l0-
ler o parecer do senador Pessoa de 03 e.scravaglStas qw.seram que elas.se l.uírüts. Esta. R.;esldênc.ia ,fill.sJ.llnde-
Queiroz nobre repr-estntante do Es- tJ:a.nsforma.s.sem no passado, em "ca- rã, por alguns instante.!, a pL·esentc 
tado de Pernambuco, citando Tobias p1t~es do matoil; no P!"esente, em. se- se6Sâ.o, e fim de que tome possível 
J3~".rl!t.Q dizendo que êste Pais padece viCla,dores, Hã humamsmo nelas: há. venham a plená~io 05 Srs. Senadorro 

PI1t-:jJETQ D.E LEI D.\. CA.'vIARA 
N' 34. DE 1964 I 

(N9 420~B. de 1963, na Câma.ra,) 

da -fal~ de filósofoo. desejo de solu9.ão para. os pro'Jlema.s que a11 se eI?-~ntraIU, para. çue I;~ 
Ni} campo da. tecno!ogia, temos nacionaIs, nelas. Ilil'OC~da. à verifloo,çlio da votaçao !c .. 

A utoriza O poder Executivo a 
"in1r pelo Mtnisttrio üa . .ed·uca~ 
CUÇéi~ e cultura, o crédito especial 
de Cr$ 20.QOO.{)CO,OO (Vmte mt. 
lhões de cruze.TOS). para custear 
a edição dtts obra.s cOmpletas do 
l'rofessor Carlos C~,m1)ús. 

npalecido. Grandes cientistas 'Váo Falo em tese.. _ ,. querIda pelo Sr. SenaclDr AurelIo 
!,urg:ndo neste Pais. A figura d1s- E O p<?:vo brasl~~iro não acredltarJ.a, 1I Vlanh. 
cltt·idlSS.ffia do denoml.n.&do "pai da ,COmo nao act:edit.a, que elas se ti,- , 
Il.vlar;ào", um brasileÍl'o llUstrt! ve&'lem aubordmando a cerLos govel .. I Esta, po:S, $mpenSa a aE'SSÚo, O Congresso Naciona! dec~'e(a: 
1:~LOs Dumont; granCles pe,squi.sacto A nadores. treslouc.adO$, perSeg~d()r-êS,! 
res como O.swal<lo cru7., Ohagas, e-w., verd~delro3 vamplro.s do .sofn,mento! A ,s,&iJão é .:,u.;)p~:l à..'i 16 hO:S6 
naSceram neste chá. e projetaram o alheIO e das liberd8Jdes demOt'l'á.ti-/, 15 m,:nutos e reaberta às 16 hor~s 

l\J't. 19 Fica t) Poder Executivo au
e tmiz"do a colaborar cem a viúva. "I C'3.r!os Ca . .'npos - D. Ma:la das Do

res Brochado Campo", - no pIa-no 
('dito!'ia.1 de divulgação das obra.s 

nome de nosso pais internaclona.l A ca,~. , . 30 mmuros. 
mente' grandes romancistas fizeram O estudante an~olês fOl sevicIado, 
o Bl'~U conhecido no mundo inteiro. fol maltratado .• !I0Je estampa o, "Cor
ora.ciliano Ramos, _ mais perto de rejo da Ma,!-hã , a. ooniirrnaçao das 
nós _ e tantQ.S outro§, cujos nomes Suas ~emln-Clas, para um. BrasIl es
seria ocioso menciona.rmOS; MarIO tarrec~do e. para um mundo mais es
Ramos Nina Rod.rl"'ue~ também pro- larrecldo amda. 
jetara~ o nome d;ste' Pais ihterna- Não _ liã,? ~,es s nO~80S métod:o.s. 
c!&nalmente; Latt.e8 é Ugura conhe.. Náo sa~ esses 08 métod~s para a lm" 
cida. NOS deEportos temos v-erda.del- .p.lantaçao de uma genuma Democfa" 
Ins artista6 aSiiID como no futebol, Cla no País. 
:ua. a.rte nobre da raquete, tênis. No Confl!]l1a.-.se a. tol'tw'a, na ~\.U.lna
entallto temes Uao muito poucos fI- b~ra., Sao tortU1'ados presos PO~1tIC06, 
14sofos, - ná<.: .sei se já. 08 tivemos, CIdadãos indefesos. Confirma-se Lsto. 
ou Se os temos. Senhor PresLdente, a ,XIOSSa alma 

Surge uma figura, cuja obra .se de- repele tais métodos. Só tasclstHs, pa-
aeja -propagar., para conhecin.ento, ra fa~cl.stl1S, .os aplaudiJ:ia. 
principa.lmente, da nossa juven~ude Oesejo, slncermente" que n. obra 
e do mundo i.nteiro, e se obst.acu!a d~e pensador braslleiXo .seja conhe
Eua propagação, Ura-se-lhes o pdn- ,c!da, seja ímprensa, E o Presidente 
cipaJ, Tira-se-lhe o IHet 1n fgncrt e' da. Republica, que é um homen:l de 
Õ'eixa-se--lhe a cs.sada. : cultura, que ama as artes _ dizem 

O Sr. Josaphat Marinho - Perml~ los jornais que Sua ExceLência é um 
te Vossa Excelência um apa,rt{~. I dos maiores frequentadores de seoSSÕe.s 

teatrais na Guanbal'a - qUe é ho
O SR. AURELIO VIANNA - Po.:s mE'm lido, e que, quanao tennina um 

não. i da~ueles espetáculos, com uma slln-
O Sr. Josaphat Marinho _ Querla, plicidade espartana, êle vai cumpr!-

'I R mental' o.s artista'), lncentlvando..os; 
apenas, aSSjna!ar qu\.. Ora-CI ianQ .a,- eu desejo que. sendo Sua EXcelência 
mos cujo nome Vossa E.."'ícelêncla. h d t 
.'aba de relembrar. numa edição oti. um omem e pcnsamen o, lL.'11 hu
-- manista, se tomar COnhecimento dês
ciaJ das "Memórias do Cáreere, seria te projeto, o atualize; ou ent.'io de. 
um grande serviço em prol de. demo- termine que o Ministério da Educa.. 
ora.cia. ção, entregue a wn Lacerda, mas não 

O SR. AURtLro VIANA - EXa' o da Guana,bara, constitua. uma Co.
kmente, Ela qUe tanto nece.!::slta, missão, não de inquérito mns de ho .. 
para 0,Pulentar-s€- e criar raizes, dos mens cultos -. e ainda os há no 
ee~ 1\10,. mens de pen.,;arnento e de Pais - para estuda·r as obras dos 

nossos garndes pensadores, mandan .. .-.çao. J.' 
do-as publicar paar conhecimento 

Não' encarCel'emos .a inteJlgêncla partIcularmente da nossa juventude, 
brasileira, impedindo que ela se pro- da nossa mocidade. 
jete, nãp ent;-arcercmos a. cultura Agora. fui a.Visado de que a ·COlnis
'bras.ilil'~i impedmdo que deüt ton,em são Especial qUe vnJ estudar o pro
conhecimento o nosso povo, a nossa aes,so da cOlnp",a. pelo Brasil, das 
~nte, la nossa estudantada e Os in· conc~sionárias, creio que da Bond 
ltere::sados, 110 mundo inteiro. anã Share, está. reunida, E como 

i Eu não voto a favor dêste projeto pertenço àquela Comissão deixo a. tri
~0D10 está. ~ mutilação que repilO. buna, e também o meu voto contrá
a: com{) se não houve.sse projeto aI- rio à ernenda porque. favorável ao 
cum. Sa.ncionado pelo Senhor Pl'e- projeto, como nos chegou da Câmara 
.!dente da RepÚblica, seria lei inócua, dos Senhores Deputados, sem qUal
iIlOOlO que inexistente, satisfação que quer mutila.ção. 
do satisfaz a ninguém. Se a Lei é autorizatíva, d-eíxemos 
; Afinal de contas situou muito bem que o Presidente Intente os meios de 
• questão O Senador Argemh:o de Fi... executá-la, ou não. 
,uelredo quando, em analIsando a I:ste é o processo mais lógi-co no 
proposição, noutros têrmos,_ acentuou ca.so vertente. . 

o SR. PRESIDENTE: 

! (Moura Andra.dC) - Dtá. 
ta. er. sessão, 

I comp:etas do pensador Dl'a.sileÍlO. 
ParAgrv..fo uruco. Essa cola,bo.'"ação

reaber- . Se ."uá sem prejuízo dos direitos au-

I 
toraJs a ela pertencente~ exclusiva
mente. 

val .. se proceder à verificação da Art. 29 O auxHio for-",e-á co:n a 
votação requerIda pelo sr. Senador I e'dição e, se possível, a era. dução para 
Aurélio Viana. antl'as linguas dos livtOs do Pl'ofes-

Queiram levantar-se OS 5:s. SeM- S()r Carl~ Campo,s. , , _ 
dora> que aprovam o projeto. (pau- I Art. 3· O MllllSLzl'.o d,l. Educaçao 
sal e Cultura, conl a colabcraçao do Cen

tro Brasileiro de Pe.:qai.sa,<:, do Ins-
Que1ram sentar-se os S1's. Senado- tltut.o Na.ciollal do Litro e do :[:w .. 

res que aprovaram o projeto e le- titul.o Bra.sileiro de Estud0s pedágó
vantar-se 03 que o reJeItam, (Pau_ gico.s providenciará a, imedi<l:.ta exe
sa) cução da pl·e.sente lel. em entendi .. 

Vota.l'am a favor do projet.o 25 Sffl.. mentos com a Editôra CardaJ, orga-
Senadores e conU:n, nenhum. nlzifda pata quela edição, 

Art. 4a. O Departamento de Im-
Não há número. prensa Nacional dará lmecUatamen
Val-se prOCeder ã. chamA, de Nor~ 

te para Sul. 

prCH.;cde-se cl chama·da. 

R.~pondem à. chamada e vo
tam SIM, os .sr~ sena<iores; 

Adalbert.o Sena 
Edmundo Lc\'i 
Pedro Cal'nelro 
Lobã'1 da. Silve1ra 
Sebastiã-o Archer 
JOOQUlID Parente 

,Menezes Pimentel 
Gonçalves de Abrantes 
JOão AgrIpino 
Ba·rros Carvalho 
Pessoa de QueIroz 
Silvestre' Pérlcle6 
Herlbo.ldo Vieira 
Dllton Costa 
José Leite 
Aloysio de Carvalho 
Antônio Balbino 
Josaphat Marinho 
Jefferson de AEt~iG.r 
Eurico Rezende 
Raul Giuberti 
Afonso Arinos 
Benedicto Valla(iares 
Jooé Ella.s 

te andamento à lmpns,·â::>, já auto .. 
rizoCla, da ob-ra "NOttvCaux A,p'Ports à 
la Theorie de la Connaissence" e da 
vctsiio lnglê.sa d!'· "0 Mundo como 
ReallC~de", cujas tradur;ô ~s foram 
exec\lt.a.das pelo autor. 

Al·t. 51? Fica aberto pelo MiniStério 
da E-ducação e Cultura o crédito de 
Cr$ 20.000.COO,OO para cump7'imento 
da presente lei. . 

Art, 69. Esta lei entrará em vigor 
na datj3. de sua publicação. revoga-das 
a.s dispo.. .. ;iÇÕ;S em oonttário. 

O SR. PRESIDENTE: 

(Moura,. Andrade) - Pas.sa-.se à 
votação da. emenda. 

Em \'otaçáo a emenda de autoria 
da Comissão de Constituição e Jus
tiça. 

Os Senhores Senadore,s que a apro-
vam queiram p-ermanl:!Cer sentados. 
(Pausa) 

Está aprovada, 

Ê a seguinte a emenda apro
vada: 

EMENbA NO 1 _ CCJ 

SUllrima~se o &l·t, 5Q., 

O SR. PRESIDENTE: 
Lopes da costa. 
Mello Braga 
Ant-ônlo Carlos 

(Moura Andrade) - A ma téria vai :à ('?Jl1issão de Redação. 

o SR. PRESIDENTE: 

PV.':,fl-se ao item segUinte: 

Discussão, em turno único, do 
projeto de Lei da Câmara nú-= ela perdera a sua razao de ser Eta,.só, Senho-r Presidente, (Muito 

perda da sua substância,. VItal. bem) 
Lamento a destinação dêste Proje .. I 

!to. Será aprovado mutilado, é como O SR. PRESIDENTE: 
(JlfOura Âmlrade) _ Votaram em 

plenário 27 Srs. Senadores. votBlram 
. mero 116, de 1964 (número 1.157, 

de 1956 na. Oasa de origem) que 
revoga. o artigo 39 do Decreto 
ToIJ}mero 22.785, de 31 de maio <ie 
191f3, que veda o resgate dos afo-
ramentos de terrenos pertencen .. 
tes ao domínio da união' e dâ 
outras providências, tendo pare-. 
cer favroável, sob o número 008, 
de 1964, da. Comissão de Finan .. 
ças. 

na Comissão Especial 06 Srs. hena-_ tivesse .sido rejeitado, Lnmento CMoura Andrade) _ Contlnua 
Que numa. época em que tanto ne.. disCUSSão. (PaUsa) 

a dore.s Slgefredo Pacheco, walfred-: 
Gurgel, José ErmÚ'lo, José Ouio-oesSi.Úlmos de conhecimentos, a nossa 

icultura vôe, fuja do país, segundo se 
repregoa. . 
t Feli2ln1ente. houve, hOJe, det.erml .. 
~ão - a. que se referia um nobre 

. ~lega Senador - no sentIdo de que 
!IWS denUncias. de sevícias nos cãrce .. 
Ms do Brasil sejam apuradaa. 

! O G9vêrno não contestou: mandou 

Fr inquérito já é alguma. coisa. 
o apW'ooas as responsabilidades. 

a interrogação, a grande interro .. , 
"",ão. 

Mais nenhum dos 81'S. Senadores 
desejando usar da pelavre, encerra a 
discU68ãO. 

Em votação o Projeto, 
Juizo da Emenda. 

*em pre-

Os Srs. Senadores que aprovam o 
projeto, sem prejuízo de. emenda., 
queiram permanecer aentad06. (Pau
sa) 

Está aprovado. 
OSR. AURtiLlO VlANA: 

<Pela ordem) _ Sr. Presidente, 
requeiro verjfjcaçáo da. votação. 

mard, Victorino Freire, D1.seré Que
rRny e Martins Júnior, nOs têrro08 
do Art. 289, do Regimento Interno, 
que diz o segu:nte: 

"Nos casos de votação sÍ1llbó" 
lica ou n()nlinai e nBB eleições, os 
voto.s doe senadores presentes -à., 
reunUjes das Com.i&slie8, 8Õbre 
matéria em apreclaçã.o no plen~N 
rio serão tomados pelas respectI
vos p;-esldentes e Por êstes co .. 
municados à Mesa., interompen .. 
do.se para. êsst fim OS trabalhfr; 
das Comissões." 

Em. discus.sâo O projeto, (pausa) 
Não havendo quem peça' a palavra. 

encerro a cliscussão. 
Em votação. 
O SI!. JOAO AGRlPlNO: 

SG'Il:b.qr Presidente, peço a pala''Ta 
para encaminhar a votação, 

O SR. PRESlDENTE: 

LI Clamou a rmprensa, refJetindo O 
tllrtado d'alma da nossa. gente: vozes 
~::evaram no parlamento NacIonal, 

ando, .';oUclta.ndo providências, (MOura Andrade) _ Vai-.')C 
l)edlndo a atençAo do Chefe do EXe- ,der à. \'erifiea.çâo da votaçã{J 

Assim sendo, ao todo 
proce- \'ot.o..~. 
reque- \ O projeto fol 3proyado. 

36 1 O SR. "PRESIDENTE: 
(Mow'a Andrade) __ Tem !l ~ala

Vra no nobre Senador João !\gl"lpmo. 
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o SI, '_/lltFl.o BallmlG - Apenas' nmte ê~se pel'Íodo, d~de sua iEtd-
O·,!:'jR. JOAO AGRIPINO; óem.tlCo_do r...a;;o ~,:? t.nha na C~l- pa'a e~umtHhr a 1Dtehg ll;::-Ia d~ V.' mis~ã{) ate a dedsão definitiva. atê à 
(para el1cmr..tnllar a votação xa EcDnomlc~ Fedelitl 'Ex~., ~') sen:1t1o de e8C a!'ft"el' deter- i1:teg."ac;ilo, que é posterior à df.."Ci-

sem revlsllo do orador) - !S_nhGl" O Sr. AjQ1iS.J .. 11~/ll.("8 - Como fU,. m'nadoH 3.spec-c.s, te~do :tn ,:~ta a sao. .. 
',,1' I' Presidente, ê~e projeto é orilmdo da . do Banco do BrnsU! . j teI'ldêpc.a ca nJ~a !egU:IJ~'aO .~~Ica do Se .se adot-asse o principio de, jU,ro.':I . 
~ Câmara. dos p~'Putados e, C?ll10 se, . d SR J01' .. 0 AGR.PI.:"IO _ CO:l1;) I C,Çngre-'"--sQ, ~, r~pelto do.~ ~eh,t:~ ode atrazl~,,4.0S, adotarí~mos .tam?em, Q 

'Ve tem o o'oFtlVo de fÇ:VOgUl: o Ar- I -' d.B d Ert!sil O SI', terc€m:::s paL~ com as eot.da(~, ~e. princ:p:n da correçao monetárla atra-
t ! tiio 3. do Deo'eto-lei número 2~. "lá, I V,. ~a. :àtwman~mt:°os ing'1'e~süu. t:m D re.to P~bllÇ{). ?ar e;{~rnp o, \'~Jo zad31l1~nte, F::tría~os ,a cor~eÇã~ lU-Q
~ 'de 31 de maio de 1933, qUe dup::e I i'-lD!!5'"ro 1 'I ''''te'nte e. ";;0 de "e- nmda, aqUl, na recente .. el que dJ.5:- ne~árkt.. desde o rua da obngaç!ll:> do 

sõbre os !uros de mora. a que H~a .IU1~ C0,;n a .~.:Jlnp. ~ Je" ue 's .. põe sóbrc h"3.bItação POl?tl'.r:r, r.J:: ha pagamento. de~d~ a date. ~erndora:do 
condenada, e:qy-:essamente, a Fuz~nG.u I m:e:::oraç .. oõ :\~c~rdoF~d~ra.~ c~nto PU. dispositiv~s qtW_ determl~am. que _cos fr.to obrigatório até 'o dla. da. SEln-
!PÚU!!cIL .. ) EDUt. era e -:a I) b+~" 'jlllq-;:lmm-l débitcs a UU'ao so~ru.m a.ter:~ço.es I tença. e da sentença, postel'lo:'men;te. 

• <:'". I quando s;u,a. 9f, ~o 0"). l ~ .. ~ o ~,. ff5U tan"\ E'5 da neces!>ldn de de CQrrc- -at· à 1iquldação ct::> pagamento. VI?:!' 
\ No ~l'tlg{l- 2(1-, Q" P!;C.j.~to e:-ta~e_€:". to defmltlv~,,_do ~~llplen;O Tr,b:.l.n~ll çÚ() mcnetár.<l. o que, no prül!e. .. ·~o m- 1 'a~se o absurdo: em relação àS P*5-

. N~s ppga..mento.,> deVIdo.'> p"h I Federa', drc .• ,ao e~a ql,e mandaH"I f1aci.nn--io a' .... ·l1l"-3- índ"C""'s mUl.fs..s'-1 J f' . m débito para com 11 
F - ~ Fe-1erru Es\róual OlÁ '. 'I ~nd(na:1.d a F1ZE·nda. AV"l, .... ' ~ . - . - .soas tSlCaS, e 3.Z:.~ ~a ~. , .' ~ .. ! relI' ~egra-.o. c • O. \ " _ mas vêz:::-s ma ores que cs sunple:; ju- Unlãc. a lei Obriga a correção a. par_ 
M·Jm<::...:.paJ e autarq~ll~ .. ,eI;n V,i - ao pagamento dos a:.ra;:,z.dos - .1ao, ros do m,om a 6'" De mado que te- til' d'; dat que fixou a. deci~ã.o do 
tud!! de sentença luçUc:ana, .s.:;- .sei prec:sar a impcrfânc,a. nho dúv-i.d1:!s sóbr~ 'se não será inNs. ant','jativo& S. por exempl; Uma. io ['êl!'!"" incluídos os Jur05 mo- in qu . . ., . 
r l' ,,- ..., O t"<I"S .'" a \'e"p"ra VDJ'a V Exa. Sr. P!'esidente, o to, em se tratando do rec.onhec len. empré.sa: comercial ou industrlal pra-
TlO',OS cn","U 14: ~. < ~ • • d d ., j d'c'a'~--{I um t d' f 11 ti . cum rim~nto dos' p-::~c.a:1ÍI- tempo decorrido el1~r( a ata da p~- ~ por ec!soes u 1 1 q .. r..::> e " a o tica. J:-0je,. at-o ~ sonega.çao ou ra-
;~" P, b'icação do "Marpfesto dos l\Ilmel- LÍC!to ou~de 1!m atQ que deternll_1e a de, lU10 flca c-bnf!ada ao l?!lgantelllto 

r. , . rOS" e a decisão cO supr~o Tribu- inden:z·açao a parte, que .a . parte, Q partir dessa data. mas SIm a. P3:r-
Senhor Pres:dent.e, o prcJe-t.o P c- \ nal Federal po ..... tnnto decisão defi- além d.e nãO se poder beneflcw'·r G:a tir d:), data em' que fOi encontrada 

moVe uma alteração· suNsta·n:-.al I n:tlva, Creio que f'-::~a deCisão t.foi I correção monetária, coi.s~, qu~ !1o~e em fr:ll.ude ou sm~egacã.o. Quando (Ôl" 
na ! .. eg:.s::ação, vigel1te, O 3.rt.go I oroferld&> em 1954 c o ,j11a.nife-st.o dos 1 atri-buimos ao.o;; &sUldos e a U?15.0, f1_ o processo administrativo condenado, 
3", que S;:! preten~e re\'o;;:l:', tem a. Mineiros" dado a públ'Co em 1943,1 que até pr:va'da de receber JU!o~ de àquelE~ pagamento, em têrmos irrecOO'-
5l'~u.nte -dts-ppstçr...o: d.econido.s portanto, 11 anos, Os ju~ mOra de 6'"';·. . riveis. a partir daí é que se faz a. 
. .. A ~zenda publico., quando i :'00: de mora passaram a s~r contados O SR. JOA() AGRIPTNO _~ V, correç:.3.n m~netá[ia: Se te.l demoI'l~u 
f>xpre~ll.mente cónden~d1t li pa.~.I:la da-t<t da ded.são da ~upIemo, Ima- Exa., ~e veriflca:r a lei de em.i-osõ~ um aJ:o._ dOlB_, c~--nco, pouco imoorta. 
g,a: .imo t\= mora, por este só rl:::'- i 'pne V. pa., l?r, Pre..sldente. se fô;,,- de letras do Tesouro, lá encontrará A cOf1.eç:ao .?80 se faz ~om_efeito t!!"," 
pOl1de cta data da sentenÇfi c::n - I sem contadoS ..luro;, de mora de 6 o a. obrIgatoriedade da corn!ção mone- troot.\OS ge,ador d.a obrlgaçaQ. 
den.?i.Óna. com trânsito em. JU:- r sõbre os: venc:mento<; que' o Supl'e- tária devida a trlbuto.s que não te- PQrtanto, através dêste me§mo 
ga~o, se se tra.-t~r de qu?-nün .. ~~- "'I t.!'0 mandou ~!tl!gar~ d~ ",atrasadOS aO nham sid.o pagos dentro ele ~20 d:a.s, principio já apl!~ado à par,te de di
tltlldn. e de sel?L·en~a U'lecefll".J l::ir. Milton C.,mpo.-", desde 1943. A parte devedora à. Faeenda. fIca com_ reito privad'C. no campo f,Iscal, ná,O 
q.ue. eu} execuça~, flx~r o r.e:~ec: Em alguns c~os, 81'. Pre.::iden·te e pelida à correçio monetâl'la d~ que se !usbifica, de tlOfSa. pa!te, pa.,>so 
tl_\'O \'A6:Of: sem-p'l.:e qu~ a oO .• ",a , .3r3 .... senadores, não seri? exagerado deve à F~l1da Fed7ral, lJU4'), lá. nttuto mai~. a ..... ançado contra.' a Fa.-

. Ç'RO lo •• 1qui<1a • r j 'lfil'ma.r que Os Juros de mora pode- também est~ estabeleCIdo que ti. Fa- zenda.- admltm~o ~ contagen: de juros 
0ra, Senhor P1'~s:dente-, re\"o;;ar' :'iam ser superieret ao valor da co~_ zen!ia. Fedelal .~ofrerá a, me.sma. ,?~r~ d,e mo!a com efeito rett'lOa.tIvo, ~té·a 

e~s[l. disposição SignIfica sll.spend~l' a l de.naGão total,. talo decurw q':le. mUl_ reçao mQ~et.'á.n~~ quando ,[?r obnoa.- data D.n f-ato ger3.dor da obrigaçao, 
F·azenca, ~co-m condC?açi';les. ~e. ]u!"ús I ':a,"> vêzcs, oco~re nft-s decisões dos re- da· a restIt~lr a pa.rte qlUw~lUer Pw::- O Si~, Antônio Ba1biho -o- E" isto o 
de mora de valô!'ps lmpreVl.S1Vf;JS. (~Ul'so.s judic:a~s, cela paga .. nde,r1damente 0:.1 depOSIM "tá r '"t ? V E a. uer 
~'T I _ tada indendaw.ente. Ali .':-e estnbele- que e:" n:J P OJ ... o, , x. q 

Sem que queira citar outros exem-, O Sr, Jos-aphat !tfminh-o - p~rm:_ ce tratamento idênt;co entre' as pal'tes, ler es~:a' parte? ) 
pios, p:;,ço a atenç5.~ d.o SenadO, pa!'a 1 te V. Exa. um aparte? I A t~e de V, E!:::"a, le1raria à COtt- O SH.. JOAo AGruPINO _ Ó que 
as demandas. relatlvas a !:el'vid~rfs I O $R JOf\.O AGRIPINO _ ·Pois c!m:ão de que ,}e deveru s-p.liC:lr às se reVOo-ét é o aJ.'t. 3g , que diz.: 
pú.bl.cos que mgl'es~m_ em JUIZO com;- . ' . I condenaçôes cor_h'31 a F""zen.da t.J.m_ , ., , ' 
ação de retu:egraçliQ, nOS caso~ c.e I nua, bem o principio da. correçüo monetá- 'A Fazendn Púb1ica, quando 
demis~ão: e, quan~o' a F-aZE!n~a e I O Sr. JOBaphat Marinho - Não é, ria. . expre?"samente condenada. .a+ pa-
condenada a remtegra~. con .... ena, Jfópriam,ente, uma impugnação, mas I A • , •• gar Juro de ~01'a, por és.e 50. 
iguahnente a pa~r ().'i venclmen~Q.S 11embro a V, Exa. certas partic u1a'ri. q Sr. A.ntonlO Balbi~l? _. Isso e que responde _ ~ data da. sentenç;a.: 
atmsados: Mas Só quando a sentet,çu 1ad s Imao-tne-s:e que. deCidido l'm' seria, eqUldade, mas la que não se condenatona, com trânsito em 
se torna llT2corrivel e se fixa o ,valQl' (rctC-eS.."':O n "Justiça lO .. .à1 o reprcse~- adota tal critério, creio que, ~ mO-- julgado se se tratar' de quan.ti6. 
certo ç.lo pagamento' de, at:·il.~aCl'QS, é! 1'ante da ~ni§o. na instância. _rupe- mento e1!l, q'.le . p~ocuramOi defe,nder líauida; e de sentel}ça. irreoOITf" 
que ccmeça a cClltar cS Juros de rno~a .io etenlut o prcces~ atrasand a o patrhno:ruo publico - e caho Justa. vel que, em execuçao, lixar o 
d~\'idos pela Fazenda, pOL'q\~e, a l'!" \e:is-r rnal Será. ra'l~á \'el t.amb~m a tendêne:!\- do O:!Ugres~o e.;tabel~en- respectivo valor, sempre que Il 
gOl' 9, Fazenda não' está. oJ:mgaja aO (. . aO'n~e e.~ad() seja "preju'd~cp.do na. dn. a cobrança das d1vldas pa.1'a. com obl'igação fôr liquida.". " 
nag'am2nt a que to\. condenada.. se~ .~ue o 1 r. I A' -. , a união e qu~lquer entidade de di. , .. ,' . 
. ~ d ,p de transitnd.: .... em iu:O-ada. contag-em de juro" pOl_ um ato anor_ reito público _ no momentc' em que, Supr.lm~-se da lei êsse· dispo:>l,t~vo. 
lutO tepo:.s ~ • ~ C> mal, irregular? es~-b 1 cemes isso nã.... B.A:totamos o num proJet() que. além de revogar 
a seu en('n. . w. e e , . ., acrcsce:nte. no a.r~ 29 . .. : '.,. d ora' ""ó 0- o. SR. JOAO AG.H.LP1NO :..... V, Exa.-, mesmo critério t~ln relação. aos com- " "; 

PCoItan"D, Os lU. ~e.r e ~1-d' ; 06ni":' cita uma hIpótese de retardamento prom1s~os de.. uniãO' para com os par- "NOs pagamentos devidos pela 
den~, começar a c:or 

se '~~nn~ cet'~a I de julgamento de um feito por ação ticulares, e r:et.il'um-::-s .d.é:r:.es parti- Fammda Federal. Estadual ou. 
gaçao d~ .F:~fn. üf6r dm,ldosa A Fa-:. clo:osa· de um repre..<:entante da- união. lares, .inclusive, a raculda.lie de co- 1Vfunicio-al e a.utarquias.) em vir .. 
nUllca e-. qU? d ~ ,~ ri ., brar shilple.c; j.u:.XlS -de móra de 6%, tude de sentença Judimária, se-
ze~da. pede s~.:- con en ,a .. ~m. p d - O 81", Josaphat M~ttnh.o - Mas ~ que representam qua'"e nada em com- râo nêl-es incluldo,s os jUros mora-
mClra lllStãJ1C:.a, .a um, der~~~~a ~ I' um p:'ocedimento mUlto comum. par. ação COm o j)roc-ef;S.o infladonário tór:o-s. conrodos até a. véspera dI) pall'amontQ e ser absorVida <1e .. S_ pa '. t tó' " \ 
ga.~ênto n'a instância. superior '_ Pede O SR. JOAO AGRIPINO - Uma veriticado no .Brasu. cuntprunen o dos preca rl!CS . 
~er confirmada a .decisão IVl, i11Sulll- aç-ão ~ropooital pa;~H retar?ame;nto d~ O SR, JOAO . .a.GRIPINO -T- O:mfor: PortantQ, contados da data do fato 
cia superior. Enta·o, a· partlr da1 é um jU gamento. Na..o po&<JO !eglsla.r _8 me o decuI';~O dI} tempo entre o auto que ge~olÍ. a. obrigução, desde que su~ 
-qUe ela é- A oh-rigada... ''<\.9, pllgam~mQ. base de Uf!19 ~xceçao. Se a,';S:.m f0S- e a sentença definitiva. m; jU1:0S de prime' aquêle dispositivo esta.belecen~ 
Se não o fez, o crédlto e. remeV,(l(' ao se, legisla~'HII para o- caso da exceçao. 6% a,..TlU!l-is podem representar tllui- do da.1:t. dife-tOente, Trata..se .de reda
Tl'iblU1al de Recursf)S e, atraves de Gluanào flC(l}iSe con;tp:rova~o que o re_ to. Basta lembrar que, -em quin~ ,ç[o, c~ vê V:. &R., .. sibllma, cuja 
inscrição, e pela ordem cron~ló;;1c.~ pt~entante da Umao re~Jve-~e o fe\- nno~, significam 90%: . i.nterpwt:a~ cabe ao' Judiciário, por-
das inscrição, os paga....--nentc:; sa() fCl- to por tempo indeterminado. nesse . . q.ue se suprime. com a 'da.ta da cOU'" 
tos a pro.porção das, dotaçoes orça- ca."o :nltoriza"fa a cor.tagem dos ju- O que deseJO acentuar é q'w con-: dena.çã<t oom..o o infci.,.. da. conta.g~ 
mentárias v.otadas pelo Congres~. rOs de mora. corda·ria. plel1G.m\~nte se,_' uma vez de juros. e ..se determina seJa,m eon.~ 
De modo que, quando a Fazenda nao "l V condenada a Fa2end~ a qualquer ~- tí-ldOS- até às' vé~eras do ·pagamento .. 
pode atender ao pagamento integral ,? Sr, Afo~ frrnos - Perrol e . ~amento: se lhe aplic-a.sse It eorre~o E'stabel!~e, as.....c::im. "ipso facto", 1m~ 
de seus dél;)ifos. deoorrE'lltes 9~ SeD- ~a., um 3-? e". mcnet.árla. durante. o tempn Que nao pUcltan:~ente que comece do fato ge--
tenças judiciárias, fica. compeliJia' ao O SR, JOAO AQRIPr~O - Poi.'3 pagou, porque ocndenada- 9_ determ.tr rador da cbÍigaçã(), 
pagamento dos j~Os. _ d-e mora en,- não, nado na1'sIl}E'nto, nlio o l'en..l1zou por- Dom estas pala.V!'BS Sr. Pre:fgent-e. 
quanto a precatõna nao fôr cu:nprl- nUi! nã.o aIDS, pa-rque, se qU.:,srl;5e-, oh-_ quero 'Pedir ao Senado a. reje1çao do, 
da, Mas é eVidente que a Fazenda O Sr. AfOnso A'rtn08 - Acho, in.:.. taTia reCUTSQi: pal'a- liquidar srus. 4~~rn· projeto, embOra.. de autoria de gran'" 
não pode ser condenada Ao paga.men ... c:usive,. que ess.a.. legislação c1rcllns- prcmfs~os. Mas o que Dá., pmS<:I- co:n· de amigo nr~u, na. Câmara. d:cs Depu
to de juros de mOl'ít e. contar da dato. tM1Cial aplice.da fi .':.ituação suscitada preendl"1'. é que, !iendo e5fD. a tendEn- tados' c DéPutado Tarso Dutra, ho
em que de fato se gerou a obrk;ação-. pelo nobre senador pela· Bahia, de- da noatul'al no Bl':l.Sn, de CO't:t:e{'"ã-("l mO.- mero' de grande espfritto público. Es-

Sem querer entra-r.. .em detallws ,do v-eTla .ser no "SEmtldo de 1mpedir que netâria. 1nc1u~íve para ~It,"pré1;t1~os tou cerl~ entretanto, que S. Exa. 
fato. :porque cr~io q.ue o racioc1nio Q ff,+t'> ocorresse; uma lei que tornas- de 11n"ncia.n1"ent(' às Indú.s·;r!2~ :- se não p~!lderOU sõbre os efeitos malé
):)or n1;m expençiId() ja é ba-sta.nte p.a.~ S(' imp-os.si-vel o- retardamento vol-un .. ahe~a:rem naturalmente, a.!: dbr'.~'l.· flcos Qt:e o nro.let() pode tr~7.er em, 
ra convencer o Senado do pet:!go do tário. por 'Parte Q3, autoridade com· .,:óes d"l Tesouro,"6fl antecipE' um.a relac:'5o aos interêsses da FaZenda Na~ 
!projeto, quero insi.stlF apenas Dum p;;-tâíte. como perda de juris4i~ão ou proiJidênç1a que ~ nociva e ser}~ n;.fl1S ciona1. . 
'ponto, transferência. de poder j-ud1eiàl part'U nl ~iva. !1-il1d~ se a·pl1cadtt -cCTI.1unLq.. Era t, que ttnhs. 9. dizer, (Muito' 

l'rsolver: em stuna, uma coisa qual· t.'lel).tp COm o. ref;i'f!cMão trlJ)net.~rla.. bem' Multo hem). . 
I O Sr. A!catso A1~:M8 - V, EX3.. quer que compe!!s...."e 8CJ.uêre que esti- Ent.ão -f!úa.gine '1] . .Exa. oTit'é5$emos - . 
tem tõda a razão. wss.e retendO irregu.tarmente O' papel e.pl1car n. correção monetària com O S}t. PRESIDENTE: 

O SR, JOAO AGRIiPINO, - Nos- ~.l.1t..érá.-lo. efeit--o l'etro.ati:vo! (Mour::I Andrade} _ Em vot:àçãô' 
00 colega, Ministro Milton Campos, O Sr. A1tt6nio Balbino _ Permt- S'f'!o ato nra.ticado bOle sterar obrl- o projetl)s. 
~tweu .-l) célebre memor.L.1J. o te o nobre orador um aparte? rracA.n do Te90Uro Nac!ona.l (10m a.. de- ~ .. -'I 
~'.M't11ufesto dos Mineiros", Em con_ cisão f1nat hofe ou Mau1 IL 5 ou 10 os. Sr'!L Sena.uore...; que o aprovam.' 
seqüênc.ln. Q~e teu ges-ro, de rebel_ O SR, JOÃO AG'FtIPDlO -'-1- ecm anO! 9. Fazendl't é c<lnd:enadn ~ "00.' oneire.m permani"<!er F.entado.tl (Pau-: 
CUa, mas dli patriotismo, 8,. EX9, foi pt"n·zt'-T. gar ~s venciment-os do 5er-V!{'i{"lr d11- s-lO. 
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OlARIO 00 CQ,NCRE680, IfAQIONAt: (S"" !}, ... u· ... , , ._ _ • .., ,' ___ ....... "r 

o projeto 101 rejeUado e aeri ar- trat.o firmado entre .a Delegacia. R.... m!uãw de: Co:o.stituiçAo t IU!-' cru;ou registro ao Têrmo AdItiVO ao,' 
,..!cna1 ero impOsto c1e Renda em W... tiçe, e Finanças. . wjuste de i <2. março de 1980, ce~e"t 

quivado. nas Oera1.s e o Banco do BrMll S.A., brado entre o l>epartamento NaclO_\ 
OSR. ALOYSIO DE CARVALH.O: o'Jjeto do processo protocolado no Em dlscU3Sâo. (F"t1:u.sa.) nal de POrtos, Rios e Canais e a Com .. 

(Pela ordem) _ sr. pre.:;ídente, Ministério da Fazenda SOb c nume- Nenhum dos Srs, sella.dor~! df'se- I panhla ,Everest ~ngenharja. e Com~r .. ; 
eriIicà,,"'o da. votaçãO - ro 23'l 07'1.52 jando use.r da palavra encerro a cio. pala acré.seuno de pavlmenLaçao .. 

peço v ',tQ • I . I diSCU-sbão • 'I eDro paraLelepípedos, de fad,xa de aces_' 
O SR PRESIDENTE: . Art. 2Q &ste Decreto l.egislativo· so ao Cais de Navegantes, eln Pôrto 

. _~ "'''' V i ...... oce I entrará em vIgor na data de sua pu-: Em votação I A!egre, Estado do Rfo Grande do Sul.,; 
(Moura ÃlKi'r"""",e) - a -se.... -I bllcação revocradas rus dispoSiç6e.s em ' \ 

der -à. verificacão da votação requeri- t àri' o:> Os Srs, Senadores qUe aproVMll o, Al't. 29 &te Decreto Legislativa., 
dB pelo no1:1ré Senador Aloy.sio de con r IJ· Projeto queiram permanecer sel .... ta- entrara em vigor na dnta de sua pU_I 
Oarvalho. O SR. PRESIDENT1:<.: dos. (Pausa,) .' I blicação, revogadas llG di<;posi~ões em 

Os Srs. senadores Que aprovam o Está aprovado.. : contrário. 
projeto queirrun levantat-se (Pausa) (Moura Andrade). O projeto irá à ComiSsão de Re- O SIt. PRESIDENTE, 

Cinco Br.s, senadores aprovam o dação, 
ProJet-O. Disc~sâo, em turno único, do I!: o seguint~ o projeto aprovado: (M01.lra Andrnde) 

Us Srs. Senadore::. que rejeitam o ; Projeto de 'Decreto Legi.sJ.e.t1vo nQ I O SR. PRE~lDENTE: DlSCu.s.são, em turno ún~ço, do 
projeto queiram levantar-se (pausa,) 26, d'e 1964, originário da Cã.m:'ara - Projeto de Decreto .Legislativo n~ 

Vinte e neve Srs. Senadores rejel- dOs Deputadas (nO ,112-A-6~, na (Moura Andrade) 55, de 1964, originárIo da Cáma. .. 
1am o projeto.· Casa. de origem) que mantém o DlSCussão em tUl'OO único, do, Ta dos Depu1;(l,dos (n9 131-A-62 nQ, 

O projeto fol rejeitado e vai .ao A.r- ~ at.o do Tribunal de Contas de. Projetq de 'nem'eto Legislativo nO I Casa. de origem), que aproVRI b 
, União que denegou registro ao ' 'árl da. cá ato do Tribunal de Contas da. 

qulvo.· 'I traslado da. escritúra. de compra 54, de 1964. ongm o 6~ara União denega.tório do registro S. 
E' o seguinte o pro.Jeto rejeita- , e venda de 1móvel celebrada en- dos Deputados fn~ 121-A- na, I' contrato celebrado entre a Su .. 

,) Casa de origem), que a.prova a 
do que vai ao Arqu~vo: ; tre a Superlntend'êncla das Em- -decisão denegatória do Tribunal perintend§ncLa. do Partido de Va. .... 

\ AMARA I' prêSas Incorporades ao patrimO- ~ d istro 10rlZ9.ção ECOnômica da Amazô_ 
PROJETO DE LEI D~ C nia- Nacional e salvador Sahib, de Contas da UUiao e reg d nIa.. e a Ordem dos Servos de Ma .. 

N9 116, DE 19G4 8 3 de novembro de 1949, tendo I ao Têl'mo Aditivo ao ajuste e 9 ria. Província do Brasil. para. 
(N. 1.157-C. de 10 °6. n. C"~~ de I f' ( 831 e de março de 1960, ce:ebrado entre eO"O'~'ça'o do HOSPl'tal D. Pr"-~" - I pareceres avoruveis ns. o Departamento NaclonBll de Por_ ~~ .... U l.A'3 

. origem) 832, de 1964) das Comlssúes: - tos aIos e Canais e a Companhia pero Bernardi, em BôeR do Acre. 
Revoga o arl. 3Q elo D&Jreto-, dê Con.'ítltuição e Ju,st.iça e de Everest Enrrenharla. e Comércio, Est.ado do Amazonas, tendo pa .. 

lei nP 23.785, de 31 .de mala 4e I Finanças. \ pa.ra acréscimo de pavimentação, rrceres favoráveis (l1s. 756 e 757, 
1933, e dá outrall provfdêncUlS. f com para'elepfpedos, de faixa de dE" 1964) das ComiSSões de COM-

Em dis~us.s1io o Proleto, (Pausa), RoCeSSo ao oois de Navegantes, em i t!tujção e JustiÇe e de Finanças. 
O Congresso Nacional decreta: Nenhum Sr. Senador de.sej3J'ld'O Pôrto AlegTe. Estado do Rio Gran_) Em d~scussão. (Pausa,) 
Art l!j E' reVOgado o art. 39 do usar. <"Ia ]:.a.lavra , d-eclaro E"ncerrada d.e do sul, tendo pareceres favorá_', Nenhum dOB Sra. Senadores pedm_ 

Decreto..1ei nO 22.785, de 31 de maio B. dlscus.c;ão. veis (Us, 833 e 834. de 1964) da~' do a. palavra, encerro a discussã.o. 
'ti 1933, que d1.s~ sôbre os Juros de Comissões de COn.'itituição e JUS~ 
Inora em que seja condenG.da e}tpres~ F.m votação. t:ça e de Finanças. ! Em votação. 
eamente a Fu.enda. Pública. "'", d que o aprOvaln Em discuf'são o pl'ojE"to. (pausa,) I: 0..0; 51'S, Senrtdores qUe o llpl'Ova.m, 

. Os SrS. o'ena ores, QueIram permanecer sentados, (Pau ... 
Art, 29 1\"':'o3s paga.mentOs d'evldos I queirant penne.necer senUldos. (pau- j Nenhum do.o; Srs. Senadores drse- ,çaJ 

pele. Fazenda Federal, EStadual ou sa). jantlo usar da palavra, encerro G 
Mun,clpal e aukttquie.s, em virtude I . discussão E-';tá aprovadO, 
de sentença judiciál':a, s.t!rã<l nêles 1n- Rta aprnrado. Em vota' ça-D. 
cluld j atórjM ntad~ I O projeto nrá à Ccm:~~sãc de Rt-

~ ... 05 ~ urosdmúl' "':" CO
t 

d"olO 1 'Vai à CorrW;~áo de Rwação. Os Srs. Sens:::l.ofE"S que o aprovam, dação . 
• ~ &ór"jcspera o cumprunen O os I queiram p~rmahecer SE"ntados. (PaTt-preeat os. E' o seguinte o pr ,jeto apro- I sa ) . . 

Art. 39 Esta Lei ent'D.i'á em v1- I va.dC: • j Está spfO\'sdo. 
1:; o seguinte o projeto aprovado~ 

IOr na'data de sUo. publicação, revo- j?ROJETO .l'b; DECRETO LEGISLA-! O projeto vai à ComiSsão de Reda- PROJETO DE DECRETO LEGISLA ... 
cada. as dispc.slçôes em contrário. I TIVO KÇI 26, DE 1964 ção. I TIVO ~Q 55, DE 1964 

O SR. PRESIDENT]!: I (Nrt 112-A, de 1963. na origem)' S o seguinte o projeto aprovado; 
I PROJETO DE DECRETO LEX]1BL.~_ AprOva o ato do Tribunal de 

Contas da' União cDenegatôrio de 
reqistro a contrato celebrado en_ 
tre (1 Supmntend~tCia do ~Jlan(1 
de Valorização EC(J12.~mka da 
Amo:nnia I a ordem das Servús 
de Maria, Pr(1)[l'lcia do Bras;l. 

(Moura Andraaf')."' 

Dtscussã.o, em turno únicO, do 
Projeto de Decreto Legislatlvo n 9 

20, d.e 1964, originário da. Câmara 
<)"" De. "!<\dOS (n' 94-A-63 na 
"Casa de origem) que determina 
9 registro de contrate firmado 
entre a Delegacia Reg!onal do' 

, lI:!np6.sto de Renda em :Mlnas G.
l'W e o Bano<! do Brt.SU S. A., 
para locação do 5~ andar dO ~ .. 
1io1o .sito na. Rua. Halfeld com 6. 
Avt!nida Get.úHo Vargas, em JuIz 
de Fera, tendo par~ere.s favo .. 
mv"!;; (ns. 829 e 830 de 19M1 das 
com"iEsõe.s: - de COr~'· titu1ção e 
Just!ça. e de Finanças. 

Em discUSsão o pro~eto (P1lu,sa). 
Nellllum Sr. Senador desejando 

u.sar da pala.vra, declaro encerrado 
.. discussão. . 

Em vott"~ão. 

Os srs. Senadores que o SprOítl'nt, 
qu~1ram permanecer sf!ntados (pau
la). 

Est.á eprCva<lo. 
Vaj à CODlJs,<:Ilo de Redaçà&. 

E' o seguinte o Projeto apro
vado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISL .... -
TIVO N' 20. DE 1984 

(N9 í14 .. A, "e 1963, na. Câmara) 

Determ!na o regtttro 00 con .. 
trato f/1mndO entre " Delegacia 
Regional 110 Imp6sto {le Ren<la 
em Mfntts Gerats e o Banco do 
BrtUll S. A. 

O Congresso Nacional d.ecreta.: 
Art. 1ft E' rt'gistrado. no. forma do 

\ pre.<:t'nte Decreto LegIslatl~o, o con-

Mantém a ato Cio Tribu1wl de Tnro ~Q 40, DE 1964 
Contas da. Untdo que denegOU 
registro ao tra3lado da escritura 
de compra e 'Venda ao imóvel, 
celebrada entre a Superintendên
cfa das Emprêsas Incorporadas 
1.1.0 Patrímônb Nacional e Sal-/ 
tJedor Sah.ib, a. três ele novembro 
de 1949. 

o Congre..o;so Nacional decreta: 

Art. l~ E' aprovado o at-o do Tri .. 
Ii-.mal de Cont6.S da União que de
n~ou registro ao tra;.le.do de es-cri
tura. de compra. e venda. de móvel 
cc.lebrado entre a Superintendêncla 

<IM Empl'êsas Inoorpora.d::s ao pa
rlmOnio Na,ciong,l e Salvador Sthib, 
a. 3 de novembro de 19 .. ~9. 

Art. 2. !!:st. Dec1'eto Leg13lativo 
entrarê. em vigor na da.ta. de sua. pu
bI!cação. revogadas as dispcsíções em· 
cOntráriO'. 

o SR. P,RESIDENTE: 
(Mourll An.drade). 

DlsCllSLáf', em turno único, do 
Projeto de Decreto Leg-:.sle.tivo n9 
40. de 1984. orIginário da 011-
maro. cl'os DePU!.a<Ws (n' 12B-A. 
de 1964, na CM. de crl:reml. que 
mantém o «to do Tribunal de 
CO'nt.as da União, que concede\} 
registro, sob reservá, de d.espesa 
de era 400.000.00; para paga. 
mentó à finna Importndore de 
AutomóveL« e Mâquln~ S. A" 
proveniente da a.quisição de uma 
ambulânc!o. para O Serviço Mé
dioo do C~ntro Nacional de En
Sino e Pesquisas Agronôml00s, 
tendo barecer~ favorãvetJl!o, 801:1 
ns. 003 e 604, de---1964, das Co-

(NO 126-A, de 1964, na origem) 
Mantém o ato do Tribunal de 

Contas doa. uniiio, qu.e concedeu 
reqi.sfro. sob reserfJ(J, de despesa 
de Crs 400.000,00, para pagamen
to d: jit-ma Importadora de Auto
móveis e MáquinM S. A.. pro1.\. ... 
l'l.iente da aqu.'sição de tI.ma am
buUincla para o ServiçO Médico 
do Centro Nacional de E,esino e 
pesqUisas Agron6m!(·a.s. 

o Oongresso Nadonal ·decreta: 

O congresso NAcional decreta: 

Art. 1~ n: aprovado o ato do Tri ... 
b'Jnl"1 de Constas da união denega. 
"iór;n de registro ao contrato ceIeb;'à ... 
do, a 3.1 de dezem.bro de 1955, entre 
o. St1perintendênc!a do Pla.llo de Va
lori7..ação Econômica da AmaEÔn1.a e 
n O:-dem dos Sen·os de MArja, Pro ... 
yinda do BramI, para construÇão do 
Hospital D, Próspero BernardI em 
Bôca do Acre, Estado du Ama.ronas, 

Art. 19 :a: mantida a. declsão do 
Tribunal de Conta..s ·da União qUE" 
-concedeu registro, sob reserv.a, de des_ 
pes" de Cr$ 400 000.00. pora paga_ 
mento à firma Importadora de Au
tom{nre!s e Máquinas S. A., prove- Art. 2Ç) t.ste Decreto Legislativo 
mente da aquisição de uma ambulâu. entrtrá em vigor na data de sua pu .. 
c1a para o Semço MédiCO do Centro blicaç.ão. revogada,g as disposJooes em 
Nacional de EnS!no. e Pt'oSquÍSêls Agro_ conttario. 
nômÍ<lM. I 

Art. 21' !!:ste Deerei<> Leçis1atlvo O SR. PRESIDENTE: 
entrará em vigor na. dQ~ de sua pu- j (Moura Andrade) 
bl1caç50. revogadas ae dlSposiÇÕes em 'item s;e""uinte. 
contráriO. :> 

Pas.sa-se aO 

IPROJFl'O. DE DÉlcRETO LEGISLA_ 
TIVO NO 54. ,DE 1964 

IN' 121-A. de 1962. na or!t\mll 
Aprova a deci.sllo denegatória 

do Tribunal de Conta8 da UniáD 
de registro ao Térmo Aditivo ao 
aiuste de 3 ae marco d. 1960, oe
lebrado entre o Departamento 
Nactonal de Portos. RiOs e Ca.nals 
e a Comptlnhia Er..!tJlbm Etl{Je· 
nharia e Comércio. 

O Congresso Nac!o.nal decreta: 

Art. 19 Fica aprovada.. a decisão do 
Tribunal de Contes da Unilo que re-

. D1setLSSão, em turno único, do 
Projeto de Decreto Legislativo n~ 
61, de 1964, originário da Câma, 
ra dos Deputados (nO 120-A, de 
1962. m. Casa de orlgom). que 
aprova o re~tro da. despeSfl re. 
lativa ao. pagamento de Cr$ .. ,.: 
452.045,10 (quatrocentos e cin .. 
qüenta e dois mll. quarenta e 
cinco cruzeiros e dez centavos), 
a A.ma2iIe Leite Gambarra e ou
tros servidores do Escritório Téc
niCo dat Ulliversidede do :ar~n 
fDASP). COMO "Restos a. 'Pagar'~ 
de 1958, tendo parecereS fa.vorA ... 
veis (sob ns. 868, 869 e 8'19, de 
1964) da., Colll1'-SÕes de C<msti-
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lUição e Justiça, de Serviço Pú- ~ f:O ao registro de contr_::.to de empré3- f: o seguinte o pmjeto aprovado: União, tendo pareceres (ru. 791 e '1~ 
bl:co ca'il e de Finanças. 1 t:ma, no va or de Cr$ 400.JO:).OOOOO P:-'OJETO DE LEI DO bENADQ ce 1962, 145, de 1963, 95, 96 e 97 

Em dlS('U.s~"flo o proJeto. (P,i1ua.) I (quat.recente.!> illllhô::t-.. de cruzClrosl, 1964) das Comissões de Constitui 
N'" 33, na: 1964 ~~. I' n I to 01 Não havendo quem peça R pa~avra. c~;eblado em 21 de Jf.·l1fllO de 1903. e ,Ius..,lça: pro une amen : p 

encerro a d!~cmsâo . 1 entre a União F eaen, \ e o Go\'êrno I Ali .Jriza a ern.lssão de $êlo co. constitucionalidade; 29 pronuncl_a .... 
Em vot€lção. do E!Sta.do d.:l Paraíba. com rec.llr.5~S memoral!t'o do centenário àe ltnento: fawJrãvel às emendas da <:»-r 
O.S S rB, Senado:' •• que o apr .... vam, proven:entes da colf}C{lf'(jo de "LZt!'3..sj Co ' G alIá' PB missão de serviço Público Civil e d. .. "' m.p·.1la ~r ,(.,. nj < 1 "S ' Públl C' '\ qU€lfllm pel'manecer sentados. (Pau- do Tesouro". ~ en~r Q; (...., erVl~O Co I.Vl :' 

8(1 ) . AutOl: 3r. J(15.-0 Agripino, 19 pronunciamento: favorável com ali 
. d Ar·L 211 E!3t.e Decreto f,e;(s:utíVJ emendas que Oferece, sob ns. 1 ri 
Está apro-va ,o. C ,~ d R ent.r8ra em vigor na data dt' ~~ua ')11-1 Art. i'" Fica. a-llt(triz~da. pelo MiM !!.CPSC; 2Q prOilUnCU\mento: pe41 re-

d 0_ proJeto Há à OIDISSao e c- blica(;âo. reyügadus 1':;, d·:-.p_tJ:çóts '..m ni.,térto d.l Viação E! Obras publicas, je1ção das emendas de E'lenârio; dI' 
açuDE gu'nt o p oj to 'ado' contrúio. ao Departamentu dos CorreiOf! e Te- Segurança Nacional: 19 pronuncla.-

o se 1,·e r e . apro\ . légTafo.s. t. eITlu-são de· sêlo comemo- mento tem virtude da aprovação do 
PRO,JETO DE DECRET-o LE:OI8LA_ O SR. PRESIDE:'\'TE: ra~JVO do center.ário da cidade de' Req. 91-63), fl,\vorável a.o- Projeto q 

TIVO N9 61, DE 19M Campm{\ Gnmde no Estado da Pa- t,s emendas ê.a Comissão de ServiçÁ 
(N() 12Q-A, de HI62, na origem I . (Moura Andl:ade) PaJ~(t~&S fiO I roiba. a st' realizar ('m outubro dês te, PúbHco CIvil; e 2<'> pronunciamentu:: 

Aprova o reU'.stro da aesp •. "a 
relatiVa a.o pagamento de Cr$ ... 
452 O<i5,10 (quatrocentos e em
qilettla e dOis mil. quarenta e 
c{nco C1'uzetros e de2'.. cenfavoS\ a 
Amaztlc Leite Gambarra e ot.l.~1"ns 
S .'viar.:res do Escrd6rio 1'êc1Hco 
a<r Unive/'s:dade do BraMi 
DASP - cJmo "Restos a Pagar" 
Ce 1958, 

item .seguinte. I &no. pela rejeição das emendas de pIe-. 
I n:\rio. 

() , Art. 2l,l PoSta Lei fmtra.rá em vigor 
. D~cussGo, em 1· turno, odo ,pro- i na dO-ta ·te sua pubIicnção revogada3 3 

Jeto de LeI Cio Sc-nuQO n· 13. de a.') dl~po"jções em cO:ltrâ.rio. "0W"'ÜO, em primeiro turno, :lQ P:,().. 
1964, de autoria d0 Sr. Senador v .,. 
João Ag:ripmo. que 1l1."tltuÍ p:·êm.o O SH. PRIi:SIUE.NTE: j<!to de Emenda à. Con.stituiça.o i.:lI.í. ... 

mero 3, de 1964, de Iniciativa do Se
para inventor de mâQuina desli- (.Uoura A.ndradej __ Está esgotada nhor .Senador Argooüro de Fig'ueired~ 
bradera. do 5il':9.I, t-endo parerere~ o. mntéria da Ordem do Dia. que altera. () art. 147 e suprime Q' 
favoráveis I:::ob u..-.. SôO ti 952. (le § 29 do art. 156 da Constitui('ã.o tl'Ôoo 
1~64) das C?omi.<::~ô;,1'i de C~n.stitui- .0 SI'. lÇo Sf',cre~lhi~) irá prcx:;eder à. bre aqms1ção. USo e distribUIçãO da 
ç~o e JustIça, .de Econom.a e de I leltur3- d.e. }eQu"efln1e_?t~ de dlBpensa proprledace). tendo parecer Cavor{,. 

o oongresso NacíonoJ decreta: . 
Art. 1(' -Fica a.provado o reg:H:o 

da despesa re'at!va ao pagamento de 
CJ.'$ 452.045.10 iquatrocentos e C:ll
qUenta . e do's mn. quarenta e !inco 
ctw..eiro.s e dez cent.avos). a Amn.m:e 
Le1te 00301oo17a e outros 'Servido!'ps 

Fmanças. I dl! tny~-r~w~o. oe ~utona. do Senhor vl~l. sob n9 li90, de· 1964 da Comiss§tQ 
Em discusr:ão o projeto. (Pausa). Senactor JOflO AgrIpIno. . t Especial. . , 

É 1:01} e aprovado o .'!e!;Uinte - 4 .-
Não havendo qLem pe~a a pal{lvra, 

encerro a c1iECtlSl'ão. 

Em voto.ção. 

do &"cntór~o Tecnioo da Univel'siíla-_ c~ SIs. SenadNes que o apyo'Jún"l., 
de do Brasil (DASP), como "Re.o:~os em primeIro turno. que.irarh permane
a Pagar" de 1958. proveniente d~ ~a- cer sentados. {pausa}. 
1àrlos. saJ:rio·f.amí'in e abonos, ~á re_ Está aprO\'ado. O p~ojNo .'o1tnrá 
g1straao, sob reEerva. pelo Tr. ~b1J~lall â Ordem do Dia para o segulldo tum() 
de .Con~t~s da. Un:1'io. na. se~~suo ele de suo. trr.mitação. 
1 ~ de abrIl de 1950-, 

A.rt. 29 E:~te Decreto Legl.<;latho' É (} seguinte o projeto aprovado: 
e~trará em vJp,or na data de sUa ptl- PROJETO DE LEI NÇ is. DE 1964 
bco"n":'rÇáãrO"o' ,reVogadas f.s disppsições f m 

u Cnstitúi prêm.io 'Para inventor de 

o Sft: PRESIDE~TE: máquina dcsftbradeira de sisal. 

(Moura Andrade) - Passa-se 110' Art. I'" Fica instituído' o prêmio 
ttem se-gu:nte. I de Cr$ 3.00Q.QOO,()O (três mUhões de 

Díscus.'-ão. em turnQ úriico. 110 I. crUzeiros) para ser pago a inventar 
Projeto de Decreto Legislati',1o n" de máquina desflbradeira ~e sisal. 
67. de 1964, originário da Cà~a- uma vez comprovadas, medlqnte pe
ra dos Deput.ados (119 140-A·fH t'Ícia. perante o Ministério da Agli
na Casa de Origem) qUe man_ cultura. as suas vantagens sôbre as 
t-É'1tl decl.'5ãõ d€Ucgatórlfl; do Tri_ máquinas conve.nclonat..<:;. 
hunal de Conlas da Un1ão 3.() re_ A i' t~' d 
gtstro do contrato de empl'ést-- .:'-.. 2 . O Orçame,u o-Ger""-J a 
mo. no valor de Cr$ 4OO.000.().)OJO UUlao cOll.S1f:ne.rá. no An:xo Mi.niS R 

lqua-tr0-cento.." miIhôe,g de cruze!. térlo da Agl':cultura. dotaçao destma· 
ros), celebrado em 21 de janeiro da à execuçao da prel')ente, Lei. 
d.e 1963. entre fi União Federal e Art. 3~ Esta Lei entrará. em vIgor 
o Gov~rno do Estado da paraíba, na. data de sua. publicação. rcYog<ldas 
com reCUff()~ proven~e"nt€'s da Cl)- as dispooições em cont.rário. 
loc!lCão de "Letras do TeSOuro" 
tendo parrceres favor:á\'ejs (os. 
835 e B3n. de 1964) das ComiE."ões 
<1e Constituição e JUStf{'R e de 

o SR., PRESII>E:>ITE: 

Passa-se no Pinanças. ' (Moura Andl'o.de) 
Em disCUSSão o projet<l. (Pausa) -item seguinte. 
Não havendo quem peça. a palavra, 

encerro a dl.5CUS~ão. DiscusSão. em 19 turno. do Pro· 
( Em votação. jeto de Lei do Senado n9 33. de 
, Os Srs. Senado!'es que -o .aprovam, 1964, de autoria de Sr. Sena.dor 
"Queiram permane<:er sentados. (Pau- João Agripino, que autoriza a 
86.) emissão do sêlo comemorativo d<l 

-' Esté aprovado. centenârio de Campina Órande, 
! O projeto lra à C<únk<%áo de Re- Paraíba.. tendo pareceres fa\'orá~ 
d~.çAo. veis, sob ns. 92{ e 925, de 1964. 

l! o segulnte o projeto aprovado: da.s COmissões de C<lnstttu!çAo c 

FieQuerimento n9- :169, de 1964 
No.': têr:nos do ítrL 211. 1etra n, do 

Regimento Interno. nquerro di.spensa 
de -interstício e pré\'la distribuição de 
avulFos para o Projeto do senado 
n" 13-64 fl fim de que figure 111\ 
Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das 8e-s~ôes-. em 15 de ~etembro 

Votação em primeiro turno, do Pro.., 
jeto de Emenda à Constituiçáú D'~ a, 
de 1963, originário da Câmara doa 
Deputados (nQ 2-A-63. na Casa d4 
origem) .- que dá nova redação ao f lf 
do art. 28 da Constituição Federal 
(autonomla dos Municípios). tendÓ 
parecer fa\o"Orãvel, sob nQ 701, <!e 195:!l' 
da Comissão Especial. 

de 19tH. ~ João Agr-'p-:no. 5 

O SIt .• 'p"f.:StOeNTlr: Discussão, em turno único (apre~ 
(Moura Andrade) ... _ Em. con.<;e- ciação prelhninar da constituciooaIi~ 

qüêncla. Q Projeto nQ. l:~, du Senado. dade nos t-ôrnlas do art .• 265. do R;!R 

entrará em Ordem do Dia do J;n'Óxima girnento) do Projeto de Lei da Cã.
sessão. mflra. 09 108, de 1963 (n-9 2.296-B, de-

O 81' P Secretálio há proceder à 19(iO, na ,Ca.':>f~ de origem) que con .. 
leItura' de outro ~ reQuerimento de' cet\e auxIlio de Cr$ 20.000.000.00 &l 
autoria do SI'. Sena-<lor JOão Agripino. SÚI:ledade Pe:!taIozzl do Brasil e de

Cri, 20. OOQ, 000,00 à SOCiedade Pesta
lozzi de, l\·fina.s Gerab. para a crun ... 
panJl!j. de assistência ao menor re ... 
tardado, c dá outras prov1dêncins~ 
tendo parecer sob n9 415, de 1964. da. 
Comissão de _ Constituição e Justiç-~ 
pela inconstitucIonalIdade. 

É lido e aprovado o seg:uinte 

Requerimento n9 370, ele 1964 
Nos têrmOfj do art . .aI, le~ n •. do 

Regimento Interno. requeiro dispensa 
de intel'sticio e pré\ia distribuição de 
avulsos para. o Projeto do Senado 
n? 33-04, ::t fim de que figure na 
Ord'em 'do Dia da sessão seguinte. 

sala das Sessões. em· 15 de setembro 
de 1964.. - .Tolto Agripi"!lo. 

o SR. PRUSIDENTE; 

- (Jloura Andrade) . -" 'Eln conse
qUência, o PI'OJeto do 8~~ado nQ 33. 
de 196;i. figu:,ará' na pró:mna Ordem 
do "Dia. . 

Nâo há ora-dol'es inscritos. (pausa): 

Na.da ma.1S" havendo q·~e trat(l,r, V<lU 
encerrar a sessã.o, de.:;ignr-mdo l)Q.t'Q a 
próxima a seguinte 

Sessão 

ORDEM no IlIA 

de 10 de setembro' de 1964 
(~!uarta-~elr9,) 

I 

6 

Discussão em turno únICO, do Pro .. 
JetCl de Lei da Câmn·ra nQ 143. dI 
196il (n9 619-B-59. na Casa de oti
g~m) que assegura aos menaalistas 
diaristas e empreg·ado.s da1t entidadeS 
autli.l'qnicas ou para és ta taIs, no mi-' 
n1mo, os direitos 'oriundos da Como.
lldação das Leis do Trabalho, tendo 
parElceres favol'áveis sob os ·os. 893, 
899 e 900 de 1064 das Comissões de 
Legislar;ã.-o Social; Servlço Público Ci
vil {! Finanças. 

7 

'fi Justiça. e de Transportes. comunf_ 
ROJETO DE DECRErQ LEGISLA._ ca.ç5es e Obl'as públfcas. Votação, em -tunlo úr,Jco. do Pro· 

TIVO NO 61. DE 1964 jeoo de Lei da Câma", n' 106, de 

·Discussão, em pl'lmeiro turno (~rn 
aprecjação prellmínar da Jurldiclda~ 
de nos têrmos do art. 265M do Regi. 
mento Int.erno) do Projeto de Lei do 
Senado ~. 146. de 1963, que torna 
obrigat6rio O estágio rural no liltimo 
ano lio CUrso médico, e dâ outras pro
vidências tendo parecer sa-b' n~ 582. 
de 1964, da Comissão de Constitui
ção e Justiça pela injur1dicidade. 

IN\' 140-A, de 1964. na origem) Em dlscu,'lSã,o o projeto. (pausa), 1964 (o' I. 154-B-64. na Casa de orl- B 
o gem) que concede lsençAo de licença, . w 

Mantem decisllo denegat6ria do V'enhum dOS Senhores Senadores impo.stos e ta,:as que "teoaem na 1m.- Dlscussao. em turno único, do Pro-
Tribunal dJ.so C.ont48 da Unido ao desejando' usar da palavrn., encerro _S portação de uma clú1"~(la móvel de jeto de. Lei da Câmara n' 108 de-
reg!Stro de contrat ode emprésti- dlscussAo. . campo completamente et}'uipllda doa_ 1964 (n 2,024.-A~64, na Casa Ge ()ti .. 
mo no oolor de Cr$ ....... '.... , da à União Norte Braslle:lra da i:greJa gem). qU,e autoriza a !'bertur. ao Po-
400.000.000.00 (quatrocentos mi- Em votaçfto Aclventtst.a ê.o Sét1n1o Ois" que se en ... der .. ~udlCIArfo - Tnbunal Regional 
lhIJes de cruzeiros), celebrado em contra no Pôrto de Nova Iorque ten .. do TUlbalho da .p Região - do cré-
21 de 1aneiro de 1963, entre a . Os Sr5. Sena-dore.'; Que o aprovam, .do parecer sob n~ 826. de 1964. da dito '~speclal de. Cr$ 323,157,10, para. 
Unfão Federal t> () \ Govérno do em primeiro turno. Queiram pcrmnneR C-oml~"ã.o- de Plnançes h.vorá.\'el. pagamento.de divIdas de exercícios 

,Estcdo da Paraíba, com recursOs' cer sentados. (paus-a). tIndo.::, tendo parecer favorável (sob 
I'rovenienUs da colOcação de "Le_ 2 n9 82'7 de -1964) da Comissão d", "Wi-

( tras do Tesour~JI v Está al?"r~Vttdo. Votação, em primeiro turno. do nanças. . .... , -<" 

O Congresso NaClonal decreta· • I Projeto de Lei do Senado n' 15, de 9 
1 . O projeto voltará li Ordem do Dia 1962 de antona do Sr Senador Ary Discussão, em turno umco, do Pr()--; 
f Art. 19 lt nlRntid.o o ato do Trl-' para segundo turno de sua t-ra.m\- Vlann!l Que prolbe a renlÜcão do serM jeto de Lei da. Câmara nl.> 104, dB 
r.un.al de COlltfld da. União deneg.ató·1 ta.~.No. _ "'idor pú.bliCV civil ou aU~l'Qu1co da 1964 (nO) 1.350-B-58 l14l Ca:sa. de orl-
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gem) que concede pensão especial de 
Cr$ 3. OCO,OO a Mar'la de Nazal'é. SGuza 
Ferreira, viúva do ex-marinheiro da 
Alfândega de Belém, JO$(: A1v,se Fer ... 
reira. morto por a.fogamento quandQ 
em serviço. tendo pareceres favará ... 
veis ,tlS. 950 e 951, de 1964) d~ 00 ... 
lnisooes de Constituição e Justiça e 
"'e Finanças. 

nS. 900 a 962 c!e 1964) da." Comi.';- 'receres (sob ns. 636 e 920, de 1964) 
sões de COo.st1tUlÇão e Jus~íça; de da Comissão de ConstItUição e Jus
EC'Cnomla; e de Finanças. itiça: 19 ) pela rejeição, pOr inconsti. 

I
tuciOnal1dacte: 2Q) !reexame soUci-

- P~'ojd.(J de Lei da Câmara nt\ .. 
148, de 1964, que "cria cargo.; e funo.. 
ções necessá,rias ao funcioDfill'lento 
das Juntas de O<>nclllação e Julga
mento de Manaus (2,.) e Parintins, 
no Estado do Anlazonas, na 8' RG. 
glão da Ju.stlça do Trabalho". 

15 . tado pelo Requerimento nq 298·64, do 
relator dn matéria) pelo arquivamen-

DiscUSSão, em 2<7 turno, do projeto' to; por inconstitucionalidade. 
de Lei do senado n9 33, de 1964 d.e 
autoria do Sr. Senado!' João Agri .. 
pino que autoriza a emissao do "'sélo 

10 com~m'Ora.tivo do centenário de Cam· 
pjna Grande, Paraíb~, t.endo parece-

UlSCUSbUO, em turno único, do Pro~ res favoráveis, sob n.s, 924 e 925 t ~e 
jeto de Lei da Câmara n9 84, C!.e 11964. das Comissões de OOllstltUIÇao 
1963 i..llQ 4,784-8·62 na. Casa de ol'i-- e Justiça e de Transportes, Comuni .. 
Sem) que dá nova. redação ao ,pará ... ! caçõea e Obras Públicas 
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18 

Oiscussão, em 1'" turno (apreciaçãO ft - Ao Senhor Senador Sfge{rc:w 
preliminar da constituclOnal.dade nos pacheco 
têrmos do art. 265 do RegImento In-
terno), do Projeto de Lei do senado - Projeto de Lei do Sena.do nll. 
nQ 87~ de 1963, de autorla do sr. 8e- mero 11, de 1963, que ~jdi.spõe .sObre 
nador Aarão Steinbruch, que estabe- a ree.daptaç.ã.o a que se refere O OQ._ 
Iece teto minimo para. a apOsentado- ' grafo ún1co do art, 28 ela. LeI nu .. 

mero 3,917, de 14-7-01 (que reorga ... 
ntza o MinlSterio daa Relações Exte ... 
r1ores) e dá outras providêncla.s, ten .. 
d.o pareceres (sob os, 572, de 1963 e 
126. 939 e 940 tlo 19641 4a Com'",,,o 
ele Constitul!;aO e Justipa.: 1'9 pronuo ... 
cta-mento: pela consUlta. la. Mesa, da 
Oàm8.l'a sõbre dúvida Q.ue susclta ldi_ 
lIgência cumprida, cqm re8l?osta da 
Câmara eu Vlando novos autógrafOS); 
19 pronunCIamento: pela constituciO
~alid.de; <la ()Omisslio di servIço Pú.
>lico Civil: 1\1 pronunoiamento: pela 
Ioudiência do ~nIIistérlo das Relações 
&x.terlores; 21? pronuncIamento: pela 
Lprovação. ' 

ria concedida por instituição de pl'e- P{t,uIo X da Lei n'" 3,780, de 12 de 
vidência social, tendo parecer sob n11- jUlho de 1960 rApresentado pelo :ie-,' 

Discu.."Sfto, em 19 LUl'no, do Projeto I mero 850,_ de 1964, da. comi..ssão, de nhor Senador Nogueira. da Gama) .... 
de Lei do Senado nY 40. de 1963 de. Const1twçaQ e JustJça ~elD ru·ql1JVa.- - Projeto de Lei do Sf'o3do ná.. 
autoria 'do 8r, Senad ... r Vasconcelos n:ten~o em faCe (.0 art. 5, do Ato Ins- mero 143, de 1963, que "autoriza o 
l'orres Que estabelece novos valOres tltuc.onal. ~xercfcio da função de despachante, 
para as multas pelO descumpnmeuto, Junto é.s ColetOriM FedemIs e d" 
por parte dos empregadores, ,das leis 19 I outras providências". .' 
Cl'abalhlStas e dá outras provHtências, 
tendo pareceras sob ns. 843 - 844 - Discu&sã'O, em pl'imeil'O turno, do IH - Ao Senho/ Senador Sil1ieS(ftf 

845 e 846, de 1964. das Comissões de Projeto de Lei do Senado nf! 18, de 'I Péricles 
constituIção , Justlça: l~) pela ttu.. 1964 de autorta dQ Sr, ocnadol' José 
diência do MinistérLo do Tra,b.alhO; Ermirio que altera a redação do ar-
29 ) pela, constitucionalidade l'~iSpen- tigo "86 da. Consolidação das Leis do 
:lada a dil1gênc~a ); de ~gislaçao So .. Trabalho, aprovado pelo Decreto-lei 
c'~l pela rejelçQ() e de Finanças, pela nQ 5.452, de 19 de maio de 1943 e dá 
reJeIção. outras provldências, tendo parecen~s: 11 

17 
Pi::;cussão, em turn.O única, do Pro-, 

jeto de Lei da Câmara 119 74, de Discussão, em 19 turno (apreciação 
1962 (n9 1.939-a-60 na Casa de afIM prelIminar da constitucionalidade nos 
Sem) que acrescenta uma. letra. no têrmos do art. 265 Cio Regimento In .. 
I 19 do art. 69 da. Lei nQ 605 de 6-1-49 terno), do Projeto de Lei do Senado 
que dispõe sôbre o repouso semanal n'9 18, de 1963, de autoria do Senhor 
remunel'ado e o pagamento de salã- senador José Fellciano. que Crla een .. 
tios nos dias feriados, civis e rel1- tros de Peaqu1sas e li:studo de Coope
glOBOS, tendo parecerei CU 759-64), da rntivismo nas UniversJdades dQ Pals 
comissão de Constituição e JUStiça, e d.á outra.s prOVidências, teru10 pa.
pela. COIlstituclonalldade e Juridicida~ 
do do projeto e da emenda da Co-

1) da Comissão de Con.stitulçá() e 
Justiça: n9 592 de 1964, pela consti
tucionalidade do projeto; n9 694. de 
1~64, pela constitucIonalidade do subs
tItutivo; 2) da Comiss90 de rJep,1S:tl.~ 
ção Soc!aJ: n9 593 ~de 7964 fll \Torá vel, 
nOs têrmos do sur;~titutlvCr que ofe-
rece, . 

- Projeto de Lei da CáIrul.ra Ilú" 
mer ... 126, de 1963. que OI Feden..1iza o 
IlliititUt.a de MúsIca da Bahia, e dá. 
outras providências", 

- Projeto de Leí da Càm3.ta ll!L 
mero 157, de 1964, que "fixa _lO\l,}S 
valôres para os sim bolos dos cargl.)I 
e das funções gratificadas d~ Ql:a. 
dres das Secretadas dos 'I'ribUll;J!~ 
llf"<Jioncl.ls. e dá outras proyid",nc::-lf>'. 

Está encerrada a sessão, 

(L evanta_3c a se8stio às 
,.as e 15 minutos). 

- Projeto de Lei do Senado n:1-
mero 176, de 1963, que "a.sseg'll'a (lo 
funcionário público federal e aUrfl.t' .. 
qUic?, .para !:'feito de aposeu'flr'ü· '1, 

17 hD- o dneJto de computo do tempi~ (3 

I serviço relativo à.s oontrlbuk(1(''l pa_ 
ra. quaIsquer Ill~titutos e Caixas de 

- .' Pfe-vidéncins " missão de ,Legislação Soc1alj (nQ 758, 
de 1964) da Comissão de Legislação 
Social, favorável, com Q emenda que 

ATA DAS COMISSõES 1 Em, 14 de set€'mbro de 1964, 

oferece EOb nQ l-eLa. ~ 

12 
Comissão de Seguranqa 

Nacional 
Di:;cussão, em turno único, do Pro- 111l REUtUAO, REALIZADA EM 10 

leto de LeI da Câmara n' 136. de DE SEl'EMBRQ DE 1964. 
1964 ln9 2,175·B-64 na aa.sa de ori- As 16 horas do dIa 10 de setembro 
gem) de iniciativa do sr. Presidente de 1964. na Bala daa ComIssões, sob 
da Repítblica, que conoed'8 JsençliQ dos a. presidênel4 do Sr. Senador Sllves_ 
'mpostos de tmportação e d.e consumo, tle Périctes, de conformidade com o 
taxa de despacho aduaneiro. de emo- § 39, do an. 81, do RegImento In
lumentDs consulares para automóvel terno, presentes os Sra. Senadores 
Dom transm1ssão autOlJláticB., Que tôr Raul Giuberti, José Guiomard e Er~ 
adqUirido por ex_integrante da FEB, niÍrio de Mora.ia, reúne-se a ComUs
jnuUIado em conseqUêncla de lorl- são a. Sogurnnç. Nae1onal. 

~
l1bos recelJldos na campanha da- Deixam de comparecer com causa 

, lia, tendo pareceres (118. 968 ti 969, justificada OB Srs, Senadores Zaca_ 
'e 1964) das Comissões d, Finanças. rins de ABsumpção, OBcar Passos, 
;'VOl'lÍvel, nos têrmos do SubstitutIvo Vlcoorino Freire e !rineu Bornhnu. 
u. apresenta. (oom 1"Oto vencido do seno 
r, Senador Eurico 'Rezendt): Cqns- J. d 

Iltulç!lo • Justlça pela aprovação. nos E' d;.,pen..ada a leItul"!I da 0'. a 
~rmos do SubstitutIvo d~ Comissão .reunião antertor, e em segUida apro-
h Finanças. vada. 
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Discussão, em turno único, do Pa
'ttcer n' ;15. de 1964, da COlllÍSSão "'0. Ballde, sObre o Projeto de Lei do 
I eenado n9 120, de 1963, de autoria 
; do Sr. Senador Vasconcelos To~~s, 
i que declara de utilidade P1lblj.. a 
I." ABsoclação de Caridade Hospital do 
r rruaçu·'. com sede em Nova Iguaçu. 
, J,stado d,o Rio de Janeiro (parecer no 
'·EentidO de que seja sustada. a tl'a-
• Ilação da maté1"la. para a comple

enta.çl!.o dos documentos obr[gató
\"i",,) • 

IniCialmente, o Sr, Preso dente 
concede a palavra ao Sr, Senador 
Raul Giuberti, que emite t)'lrecer 
pela reJelçl!.o do Projeto de Lei do 
Senado nO 12, de 1964, que dá ao 
a,t,ual Ministério da Guerra a deno_ 
minação de Ministério do Exercito, 
de B.utorla do Sr, Senador Vascon. 
ceilos Torres. 

Em dtscussão e votaçãO ~ o po" 
recer aprovado. 

Prosseguindo, o Sr, President.e 
concede ao palavra 6.0 $r. Senador 
José Cuiomard, para relatar o Pro

J, Ney Passo!! Dant.as, Secretári!.: ~l. 
seu parecer, para melhOr ex,1me, o Comis~ão, 
que promete para a próxima reunião, 

Em seguida o Sr. Presidente çmite 
pQ,re<:er concluído pelas diligencias 
at> Ministério das Relações '€xterio. 
res e Cons~lho ~acional de Segman.. 
çs., elo Projeto ::te Oecrebo Le\fjs~att
vo n° 63, de 1964. qUe aprova 'J atôr_ 
do sObre Previlegios e Imunidade.:; 
da AgêncIa Internácfonal de Ener~ 
gt.. Atômica. 

Em d~ussâo e votaçflo, é o pare. 
cer aprova<!o sem restr-.çóes, 

Nada mais ha\'endo que tratar en~ 
cerra~se a reUnião, lavrando eu, 
EdUh BalIassinl, Scc!'etàriu a 'l.he,c, 
a presente o.ta, que uma vez apro
vada, serl'i. assinada pelQ Sr. pres!. 
dente. 

Comissão de Servico 
Civil . 

Público 

o Senhor Senador AlOYSio de Car. 
va lho, Presidente da Comísslio de 
Serviço Público Civil, em q1aatorze 
de setembro do ano de mil nove. 
centos e sessenba e quatro. procedeu 
as seguintes ~tribl1lções: 

I - Ao Senhor Senador Aarão 
Steinbruch 

t;omissão de Indústria e 
Comércio 

8' REUNIAO, EJCl'RAORDINARIA, 
Rl""ALIZADA EM 15 DE SETEMBl " 

DE 1964 . 

As 16 horas do dIa 15 de setembm 
de 1964, na Sala das COmü.sôes, fob 
a presH1encla 0,0 Senhor Senador 
Nell;Ol1 MaCUlan, Více,.t'res1dente .no 
ejercicio da presidência, presentes os 
SenhOres Senadores Lobão da' SUvet_ 
ra, Ba..\'as de Carvalho e Raul G1U'" 
berti, reúne-se n. C/)mhsão de lndú~,. 
t·fl: e Comércjo. -

DeIxa de comparecer, por mOtivo 
justiflcado o SenhOr Senador Aarã" 
Steinbruch. 

li: dupensada a leitura da ata ds. 
l'eumão anterIor e. em seguida, 
aprovada, 

14 
jeto de LeI da Câmara nQ 113, de - .. Projeto de Lei da Câmara nÚ. 
1962, que concede estabilidade aos nlero 110, de 1964. que f'altera. disR 
capelães ll'lilitares que contarem 
mais de dt?z anos consecutivo . .,. de posições da LeI n9 3. 78(), de 12 de 
serviço, e dá outras provid/1ncias, julho de 1960 (Plano de Reclassifj .. 
constante de pauta. cação), relativas às séries de classes 

In1ciancto Os ira balhos, o Senhor 
PreSIdente ptt.ssa.. a presidêncIa ao 
Senhor Senador Barros de Carvalh .... 
e 106 o parecer qUe apreEenta- ao' Pro_ 
Jeto de Lei da Câmara n' 147-64 _ 
Dis.Põe sObre a venda de vinho em 
recIpiente de volume superior ao as ... 
~abelecldo pela legislação em vigor, 
Jeto. POsto o parecer em discussão 
concluindo pela aprovação do Pro-
e votação o, sem restrição é apro~ 
vado. 

Rea.swmindo a presidência, o Se~ 
nbor PreSídente encerra a reunião 
visto nada. mais haver &. tratar lll~ 
vra,ndo eu, Maria. Beleu" g'ueno 
Brandão, Secretária, a presente ata. 
que., depOis de lida e aprovada será 
laSSlUacfa pelo Senhor Pl'e51de,n~e. 

( Discu.s.s'ão, em 2\1 turno, ...(In-PrOjeto 
~e Lei do Senado n9 1S, de 1964 de 

~
torfa. do Sr, Senador Jõâo Agrj

tno, qUe institui 'PrêmIo para inven
de mãquina desfibradelra do si

" tend.o pareceres favorlivels {SOb 

Usa da pa.lavroa o $r, Senador I de Impressor. Encardeno.dor, Mestre 
J9Sé Guiomard. e solicita ao Sr. Pre_ e Técnico de Artes GrAJ'icas e dá 
sJiJente seja dispensada a Jeit-w':;l do outras providências". ' 
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COMISSÃO DE AGRICULTURA 

l!H ,\TÓRIO CORRES~O~DENTE AO llÊS DE J1)LI;O DE 1961 

l'Rl'SLDENTE: SENADO/', JOSE E1tMfRIO DE MORAES 

Secretário: J. Ney PaJ~;S Danta.:; 

} - RELA70a 'I ConcJuslo 

PClRECERES PROFERIDOS 

} RELATOR • I 
I ! 

CONCl.usKo 

------
Projete. de Lei da, Câ.mlU.a. n9 23-64: 

Aprova (. ato do -:rribuwll de Contas 
da Umão que dE~Jlegou regi.stl'o no I 
con tra t-o de con..:;:;; tu::..çãC~ -de ato1';)'· 
mento dE' terrfflQ d~ m.a.rinhe. .situado 
à rua DomingOs Mcndin, I!ha do Go~ 
vernacor, Cld-ade (L) Rio de Janeiro. \ 

I 
-------------------:-~-------

, t I I P6r{)j c-to de ~eto toLf'gd:s:.aTrtlvbo n"l- " 
Projeto de Lei da Câmara nQ ao, I Senador I Parecer conclu~ 26- 4 - Ma.ntém "a o i UDô. i 

Senador 1 Parecer 1a. v o .. 

"-,~ I ~.,,':;:'_. 
SenadDr 

Bezerra Ntto 

~ 

Parecer 1 a v C. 
.Tá~"eL Apri)\'ado. 
(Em 3.7,6\). 
1 

de 1964, que "dlspõe SÔbre' a n~111a·· I José Ermír:o t sivo POr aUdiênciast de Cont, .. 'l.s da. União que denegou Tê .... 
riznção da propriedade da terra. 'l,;W f I dcs seguintes ór .. glStl'O lW traslado 'da· escritura de . 
USo e domínIo, e dá outras prorjdên_/ I g ã 0.'5; .Ministério comt pra se ven~a ... _dnde f.1móVC

d
I, ceEmlebru~o J " t. 

ctas." da Agf:cultura-; en r; a Uperilh"" ·meia. as . Ptl=_j 
Instituto A8'. ronO I sas lTICorporà.da.s .ae· Patrnuôru.o Na-

I 
mico 'de ca-mpl: c:olU\] e Salvador sahib. r 

I nas; IPEAES; ) 
, IPEAL; IPEANE; 1----- -' ----,-~------1'------'--, 

IPEACO~ IPEAN Projeto de Decreto LeglSlatlvc nO; ScnsdM i Pru:r-cer t,ft v o., I e IPEACS. 24-64 - M:mtêm decis[lO de.negaiór.E. Beze.rra .Neto i :rável. - Aproyado.' 
-------i-------,-- eo contr::'ltlJ entre a. umá.o e o Gc- , 1 (:s:m 3.7.64). ' 

vêrno do Esta.do do RIo de Jane;ro. J I 
Projeto de Lei do Senado nQ 11. 

de 1964, que "autoriza a cessão. à 
!Prefeitura. de Campo Grande. de área 
pertencente à Onião, para aprovei
tamento a.grioolá (Apresentado pelo 
Sen~dor pLinto Mül:er). 

Senador 
Lopes da Costa . 

I 
Parecer pela a~ 

provação do p~ 
jeto -com a emen. 
da de n9 I-CA. 

ref.errnte à .instala..~ão de um la-bo-' j 
Tatário experimental no Pôsto Agra-
'PeCUá1":D {le cachoet,a de Macacu. 

--,,------.- I_~, 

J 

SÍ~TESE 

MClllbros da. Comfrsão .. o o.' •••• , • • •• •••••••••••••••••• 7. (sere) 
INúmero de reuniôe.s realizadas ..•.. ....••••••••....•• 2 (duas) 

projeto de Lei do Senado n Q 80-63 
- Dispõe sôbrs.. a ()riação em cada 
órgã.o da a.dminl::.tl':\r;ão centralizada ). 
ou aut.árqulca d<> P-Q!jer EXecutivo Pe. 
deral, do pundo Social Habitacional'. I 

Senador 
Bezerra Neto 

} P e 1 a anexação 
[ ao P. L. C. nli ... 

, 
!Número de atas o ••• o • o • o • • • • • • • • • •• • •••• o • 0,0........ .. 2 (dua.s) 
'Número de pareceres proferidos o o •••••••••• 0" •••••• o •• 2 (duas) 
Número de pautas . 0.0 ...... o •• o o ............. ' ......... 14 (quatorze) 

I
' mero 75-64 (Plano 

NaCional de Habh...' 
tação). (_ 3 d •. 
Julho de 19641. " 

'--~~--~!~-~'------~I~-~--------' 
P'J'ojeto é!e Decret.J Leg:is::attvo n.1' r Senador l' Parecer la vÓ';' 

iNúmero de ofic:os expedidos ... o ........... ,.......... 1 (um) 
Número de teleg-ramas expedidos o. o. o •• o •••••• o •••••• o 7 (set.e) 

36-64 - Aprova a C:mvenção relati- ! RUi Carneiro rá:vel. Apl'Qvada, 

Em 31 de julho de 19tH. _ J. Ney Passos .Dan~as. Secretário 
Oomissão. \ 

I 

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA 
RELATORIO CORRESPONI?ENTE AO MltS DI, JULHO Dt: 19M 

PRESIDEl\'TE: SlilNADOR AFONSO ARINOS 

Secretária. Marl:l Helena Bueno Brandão 

.A...~essor: Dl' .. Po ulo Figue!redo 
PARECERES PROFERIDOS' 

va ao exame medico dos p~adores I fEm 3.7.64) ,. 
da (n,9 1131 cemei,uída em 1{f.)9~ em Ge- _ 

I nebro. durante a XLIII Sessão da I 
conferenC!8 lnternáci'Onal do Traba_ 
1~ ___ :._~ ________ _ 

pl'ojeJo de .Decreto ·Legislativo n9 Senador 
Ruí Carnei.rO 

, , 
! Pareeer f:e. v o .. 
\ táv{!l. Aprova.d() •. I (Em 3,7,64): ' 

(

37-64 - Ratifica. nos têrtnos do art. 
6.6, inciso I -da ConstitUição Federal, 
a (k)nvenção relat!vs.. às condições de 
emprêgo dos trabalba.iores de ta.ze.n· 

I das, CQncluída em Ge:J.E.bra, em .1958, 
por oca.siáo da XLII Ilessão d. Con-
ferência do Trabalhei, l'essal'1.'ados OS I J 
arts. 15 c ~?O, itens 2 e :3 cuja ratJ_ ' 
ficaçâo é denegada eom fundamento 

ção, , I ' 

~ 

----------->----'I-,----·---:-j----- -- - na Rutorizaçáo de. Pl'Óllr1a. Oonvo::n-· ' 

.NÚMERO
t 

E EMENTfl f, RELATOR .CONCl.Us!O ______ . __________ -;-____ .. ':-_-.;' _______ _ 

_____________ ,;-_____ -''-________ Projeto de ~i dO. S,Ell.l.dó nQ 17G-63 1] Senador I Parecer pel* re... -- 1 - Concede aposenUl:!or1a lntegro), ._erGGD de jeiçã.. Apro.adO", 
aos 25 ana!: de Servl;o 3 tooos tra- ~.uiar (Em 3'.7.64). 

PrQjet9 de Lei dó Senado n9 184-53: . Senador Parecer pela. re- balha-dores mar,W..mos que exécuta- I 
ASBerz-lln. ao trabalhador, em caso d{! I, Edmundo Le'1 jelção. AprovBdo. r~ trabz;~ho com r ... Hoo ee vida t 1 
~ -~, - I :rescIsão de contrato de trabalho. em I (Em 3.7.64).. ! 

qualquer hipótese, o pagamento dQ ----~, ___ ~,------- .. -< _ --------"'7--~--
139 salãriQ. ., i 

- Projetó de Lei do S,onru:Io nO,31-63! Senador 
------rl~---~---_;I------~-------I- Dá o 110me de Ri>dovl .. Te6fUo, J'efferson de I Parecer f t\ V o... 

rável. Aprovado. 
(Em,3,7,64). Projeto de Decreto LegislativD n9 I Senador Pa.recer f _ v OM 'Otoni à Est-.."ada Rio-'.Eiahia q:tR-4). t . Aguiar I 

28-64: Mantém decisão denegatória ~ Bezerra Neto l'ável. Aprovado. _____ , ___________ ;-___ .:.. __ -:'-_____ ~ 
<10 Tribunal de COntas da União de (Em 3,7,64)., I I 
teglstro a contra·to elltre o Mmisfé~ Projeto de Lei. dO senado n9 4()..63' 1 Senador t· Parecer'. fe.Y~ 
Tio. da. Agricultura e pedro M_a.chado I - Estabelece novos w:J.ores para- as Jefferson di i rável. Aptovà(lO •. 
(\~ Morais e .sua mulhel', militas pelo descumprittumto por par_ 1 Aguiar (Em 3.7.69. ) 

te dos empreg'adores dan leis traha. .. j - J 
---,------'--~--;------_7------- lhistllS, --

'Pr<ljeto de Lei do Senado UI} 164-63: I Sen&lor... I Parecer pelÓ al". - , ......... 
:.Altera enquadramento los Desenhis- Bezerra .N~to ! qUÍ'vamento. A})ro.. I j I 

do Serviço f'ublico Federal e Autá.r~ Nometa. José Roberto do Amar2J Fur,.. Jj~f·ferson de quivamento. ~:i'9'T 
tas, Cart6grMos'e funções COtrela:!a J vado .. (Em 3.7.64). Projeto de Resoluçlio n~ 26·64 - ~ .. senador Pa.recer pet,.a,. 

quico. • 1an para Q cnl'go de Allnoxarife. .Aguiar l vedo. (Em 3 .. '~~~I 
, 

projeto de Lei da Câmara nQ 125-M: \ Sena.,dOf 
!Revoga o art. 211 da :...el n9 705, de Be#rra Neto 
1]6-5-49. os al.·ts. 39 e 49 da Lçi n9 
1,639, de ]4-7-5:>' • dá Lei n' 2,:12. 
de .31-5-54 (Cauetra de Comissário de 
IPOlicia) 

I 
' . I 

Parecer favoré.- Projeto de Le! do I!e:!ledo n' 31-64 
râvel. Aprovado. _ Dispõe sôbre equ1rp.a.rll.çio 00 crime: 

,} (Em 3,.', \)4)." de OOlltr.ba.ndo ou d~sOOmJnho, o des
locamento de cafê para dOStino dife-

\ 

rente do autorizado pelO Instituto 
!Brasileiro, do vafé. 

, Senador 
J"UersoU de 

AgulAt' 

, , 
Parecer f4vo.. 

, •• el. Al>ro~",d~, 
(_ 3,7,64).. -
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Projeto de Lei do Senado n 9 162-63 ! 
_ D:spõe sôbre a supressão gradau-/ 
va das importações de trigo estran
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~ 

EMENTA I RELATQR ) CO!"CLU,sÃO 

Senador \ 
Rui carneiro 

I 
Parecer f a vo. 

'1'ável. Aprovado. 
(Em 3.7.64)_ 

PrOjeto de L~i ds. Câmara n9 27-64 II Senador \ 
- Altera 08 arts. 273 e 283 dO Códi·. ! Eurico Rezende: 
go da Justiça Militar. I ' 

I ' 

-Parecer f a vo 
l'âvel. Aprova,do 
lE!)l 8.1.64). 

I 
Oficio nQ 179-P-58 (4) do presiden- \ 

te do supremo Tribunal Federal en
viando cõpia acórdão de. Reptesen
ltação n9- 97 <inconst. os arts. 67, § I 
j9. 83 ru. 2 e 3. 120 n9 3 da Consti
tuição do Estado do Piauí, e 53 ~ 39 
do Ato das D!spos!çõeo ConstltuCio- I 
na:!s Transitórias). 

Aguiar 

Senador .\ 

Jefferson dej 
Parecer f e. v 0-

rável, apresentan. 
do projeto de Re .. 
solução. (Em 3 de 
julho de 1964) 

P 
. to I - ! 

rOJe de LeI da Câmartt n9 23-63 I Senador I 

- Regula o exercicio da profissão de I Eurico Rezende 
Engenheiro-Agrônomo. i I Parecer apresen 

tando $ubstitutlVO. ~ 
Decidido pu!?llcar 
para estudo. {Em 
8.1.64). 

I 1---------~-------.--
I i 

Ofic:o nQ 193-P-58 U) do Presiden_ \ 
te do supremo 'lTibunal .Federal en
rviaudo cópia acórdão referente ao Re
'curso em Mandado de Segurança n~ 
4.992 (inconst, o art 29 da Lei n9 
~.622, de 1955). • 

senador 
Jefferson de 

Aguiar 

• I 

i 
Parecer f a v o

I :ré,vel com Projeto 

I de Resolução. (Em 
3.7.64), 

. f 
I ; 

PJ.'Gjet-o de Re..c:.olução nO 20-64 - I Senador I Parecer contrá-
!Dispõe sôbre a Carreira de Auxiliar Bezerra. Neto ~ :rIo às emendas, Q .. 

tLegislatlvo do Quadro do Pessoal da I provado contra. o 
Secretaria do Senado Federal. I voto do senador ., t Jefferson de 

I 
I Aguiar qUe é pe-
, las emendas. (Em 
I 3.7.64) .. 
I 

.--------------------~,-------------7,--------------
'Projeto de Lel do Senado n9 154-63 I Senador I Parecer f Q V 0_ 

'''- Modifica 06 arts. 82 e 104 do De- Bezerra. Neto I rável. Aprovado. 
ereto-Lei n9 7.036. de 10 de·novem- j ! (Em 3.7.64) 
1>1'0 de 1944, que re!onna .. Le! de I 
~ld.ntes do Tra.balhó. i 

Projet~ de Lei da Câmara n9 44-61 I Senador I 
- Autonza o Poder EXecutivo a,.abnl', ! Eurico.Rezende 
.ao Poder Judiciario _ Superlor Tri_ I I 

bUIl:al Militar _ o crédito especial de I " 
Cr$ 18.002.427,00 para atender ao pa~ t 
gamE;llto de despesas que especWca, I 
relatIvas Mexer" ício de 1959. i 

I 
I 

. t .. I ProJe o Decreto L2gLslatlvo nume-I 
ro 1Jl ~e 1964 - Aprova os textos dosj 
Atos fmnados no XIV Congresso eUl( 
Otawa-Canadá, e". 3-10-á7, I 

I 

. I proJeto Decreto Leg!",l'atlvo núme_ j 

ro 41 de~1964: Aprova o contrato fir-I 
mado entre a Divisão de Obras dOI 
.:le.l>a.rtamento de Admlrus+ração ao; 
Ministério da Agr'.<:ultura e a fumaI 
Atlas do· Brasil Indústria e ComerCiO, 
S.A. 

. . 
I 

i 
Senador , 

ntmundq 
I 

Ler!'1 
I 

Senador I 
Jefferson de I 

.Aguiar I 

I 
Senador 

I 

Jefferson de , 
Dfíeio n9 193-P-58 (6) do Presiden_ j 

!te do Supremo Tribunal Federal ell· 
,Mando cópia acórdão referente à Re. 

Senador 
Jefferson de 

Aguiar 

projeto Decreto Legislativo núme-i 
ro 42 de 1964: Mantém o ato do Tri-l 
bunal de 00. ntas dL. União qUe dene-

I 
) 

gou registro a contrato celebrado 
Parecer 1 a v o. entre a Superintendência do P;ano! 

rável com Projeto de Valorização Econômica da Ama-,l 

Aguiar 

Aprovado., (Em 8 Amazonas. 

Parecer f a v o ~ 
ravel. Aproyadl,). 
lEm 8.7,64)., 

P~lo'\'ecer favori.i.~ 

velo Ap.O\d:JO, 

(Em 8-7-JH) • 

----
Parecer fa vara-

velo Ap-tO. ano. 

(Em 8-'j-üi.) • 

Parecer faV(H á· 
veI. Aplo,aào. 

(Em 8-7-(4) • 

I 
de ReSOluçãO, zOnia e o Govêrno tIo Estado dOI 

I d. Julho de 1964). _____ -' _______ ':-. _____ _ 

! , projeto Decreto Legislativo mune-li Senador I 

p ..... ntação n9 111, de Alagôas (in- I 
'ôonst. do art. 57 e seu § 20 e art. 58 I 
'parágrafo único da Constituição Es- I 
tadual) . 
____ . ___________ -'-______ .;-_______ ro 43 de 1964: Mantém o ato do Tri. 

l bunal de Contas da União que re- Jefferson de 
Projeto de Lei da. Câmara n~ 3'9-62 '/ senador Pareeer pela r'e. CtLSlrU o tet'mo de frg.stro ::ia c.,.t1-i Aguiar 

100- Concede pensão vitaUc1a, no va:or WUson Jeição. AprovadD a trato celebrado entre a Superinten-( 
!!'nensa1 de Cr$ 5.000,00. a Alexandre GonçMv,," (E!)l 8.7.64) dêncla das Emprê6as Incorporad""l 
_rtorJ, ex-servidor do DNER. ! . a.o Patrimônio Nacitmal e Joaquim 
_______________ .:.'--.,_-------;.-:------ José Ferreira Souto. 

r Projeto de Lei da Câmara n9 99-63 I1 Senador I Parecer pelo ar- . ,I 
"- Altera O valor da pensão concedi- Wilson I qUivamento. Apro .. Proj<eto Decreto L,egislativo núrne-( 
~ à Sr'a. LaBthenia de Vasconcelos Gonçalves vado. (Em 8.7.64J. ro 44 de 1964: Mantém decisão dOI 
!Peres, Viúva do Deputado Federal i Tribunal de Contas qúe negou regis .. 
lLeopo1do Peres. i tro ao têrllLo aditivo ao Aeôrdo ce .. 
I! 1 lebrado entre o Govêrno Federal ---------------.:., -------1;.-------- <M1ni.stério da Agricultura) e o Es .. , 

~ Altere. dispositivos do CódlEO de Wilson ção até vinda' ao E~la de ImClaçâo Agricola Munl~ 

Senador 

Jefferson de 
Aguiar 

Parecer favorá
vel. Pedido l'i&ta 
pelo Sen. Aloy
sio de Carvall:!O. 

(Em 8-7-64) .. 

Pr :ecer favorã
velo Aprovada. 

(Em 8-1-&\). 

Projeto de Lei do Senado n9 61-62 1 Senador Su.slar tra.mlta~ tado da l3.ah:i~,. para manutenção d!t 

lPI'oces.so Civil. Gonçalves Senado da Refor- cf PIO Santo Est-evam. I 
'I I rn. do Código de '--------.;..------

'Processo Civil. I ________ -;.i ______ -+..:{:::Em:::..:8~ . .!7c:.6~4~)..:.__ Projeto Decreto Legislativo núme.. ,Senador Parecer favor'-
I ro 27 de 1964: Aprova o. ato do Tri.. vel, Aprovado. 

J !ProJeto de LeI da Câmara n9 18-64 Senador Parecer pel.o ar. bunaJ de C. da União que denegou I Bezerra Neto 
~ Acrescenta dispositivOS à Lei n9 Wilson qUivamento. Apro. registro ao traslado de escritura def 
~u.3()1. de 28-130-50, qUe beneficiou os Gonçalves vado. (Em 8,7.64). compra e venda de imóveiS, c.6lebMdO 
li' bstitutos das serventUárlC6 titUl91'es entre a Superintendêncía das em ... , 
~ Justiça, aposenta-dos na vigência. prêsas Incorporadas ao PatrimôniO' 
-....ao mesma Lei. Nacional e AlbertA:! AlmIn MadI, a 27 

{Em 8-7-&0. 

- .... 
"rojeto de LeI do S·~n·o n9 81-63 I1 Senador - ,-

de outubro de 1949. " 

-----+--------+--------
~ nrecer pe_ re_ ~'t ~n • t· .' ...... Torna Obrigatório, para. OS diplo- WJJson jeição contra o vo_ nu"e o .uç~eto ~eglSla IVO n~me ... 

'tmado.s em Medicina., um estágio de Goncalves to do Senador Ed- ro 4() de 1964. Mantém o ato do Tri ... 
Iiun ano em localidade Bem médico I mundo Levi (Em bUDa! de Contas da União que con .. 
Í'esldente. 8 7 64) . c~eu registro, sob reserva, de de.s ... 
l _______ --'-______ :-_____ !.-'_·_· __ · ___ pesa de Cr$ 4OO.000,W para paga-r 
\ menta à. firma Importadora de AU-
, f I tornáveis e Máquin"" S.A. provenl-

;; a\tOção n9 1-64. das Professõras I 5enadOl' Parecer pe~ rD. ente de aquisição de· tl1ll.a ambulân- i 

w ~ Figueiredo (Em 8.7.64). Nae10nal de Ensino e Pesquisa Agro-

Senador 

Bezerra Nelo 

Parecer favorA
velo Aprovado. 

<Em 8-7-64). 

r~~~~d~~oP"ceuln'!:.o80dle!c1nu:~ Argemiro de I Jelgão .. Aprova.d.o_. ela para. ô serviço médico do .Centro 

,. ande!r. a Cruz de Cristo. __ I nOtnloa. r 
. -- ._- ------...!_--- ----------'--.. ----'------
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. ~6temllro de 19/;," I'-=: . ... GONCLUS'O· I 

! I· Senador 
p:-ojeto D:creto Legi..,laUvo núr1e-: S?nador i P;'oj€:o Di'Cl"1:'to Lf'í;':"':.l~:l'O núme-/ 

to 30 de 1964: Aprova a "con\'en,;ãol Pt'Ja reje:çio. Pro 4::; de l!164: Mant·{rn ti 'dsão de- :;rgen1iro de 
Figuelredo 

Pa'T'ecer f~vorá .. 
vel. Aproyado. 

("O:l~G'nente às nOrffi?,!; minlmus c'.e\ J;,offnson de Aprovado. ~ nqaLória de registro a c ,iltrato deI 
f;q,ddade ~Qcial" adotada em l!152.í A:;;u ar \ con,~ntU!(jo de afo:-amt'n:o de um1 

(Em 15- j -6~) • 

r'!" cca'"ifto da 3,':i'} SC'.5t1(1 da Confe-i (Em l5-7-6·1). !ote de tenen:J de marinha benefi- j I 
r'f.--::::;a Inter::tac"onal do Trabalho. I dado co:n a Sal!na '/São ~'ancIsooj 

TII-D". I 

------------',:- ---------,1-·---- -p~~e-lo-d-e-L-e~d: Senado -n-ú-m-,-,-o7-II-·--s-en-a-d-o-r---éI--p-.-re-c-e-r-PC·la re-

8t>nador I Parecer fam;fi- r..de 19tH: Aitem ncnn3,.<: d~ labol'J.-(- jeição. AprOl-'odo;. 
''p:(Jj~~t.') Dec:eto Legi,:,,!ativo nÚ.11e- I vel. Aprovado. II ção e.,w.t::,t Cf!. do Sistema l'oiacio!wJI Edmundo Le'vl I 

T(, 45 de HJ64: Apro\'<t o <.ext,<, do! Jefferson de f I de Tr~n.."po~'~es. ___ l (E I 15-7-e4) , 
A.tj"cio de Intc!'càmbio Cultu·all Aguiar I (Em 15-7-61). 1 
"r '!:J.:1do entre os Estados Unidos dO' \ I H' ;'.;11 '" ti RepúbUea do ço,õm'llal Projeto. Oec\·eto Legi.slativo nÚIDe--j <=;enador Pa.recer fa..vorá .. 
f~::}, Bogotá, em 2a .te abril de 1gea. 1'0 60 de 1$lô4: Mantem decisão de-j velo Apro'Çado. 

I 
. I 

Proieto Decreto Le~i5Iatl."o númc-"( 
Te, õ-G d~ :196-1: Mal1Cém decisão de-I 
ll~ \:.itór;'! de re~:sLro de comrato ce-I 
lpjr.,do entre a União Federal e o: 
S ~hor George Frederico Rosll!f,1 
p,v (l exercer a tunçao d-e Gp.óJogo na. 
D:n~ão Foment-o Produção Minenl.l 

-,---- . 

pI':J.jeto Decreto Legislativo núme-I 
tO ;).1. de 1964: Aprova a decisão dj~-I 
neg3 ~6ria do Tribuna1 de Contas tl.al 
Uniiío de registro ao têrmo adltiyo 
ao ajt!ste de 9 de março de 1960. CI~
letl pdo ~ntre ') lJe··artameoto Na.
cl'cnal de Portos, Rios e canais e ai 
Cià. E~'erest Engenharia e Comé!'-: 
elo. ' ~ 

P:,oj::to Decreto Legi51atiYo n~m€-l 
TO 57 de 1964: Aprova o ato do Tri· 
bunal de Contas da União denega
tó'"io de registro a contrato celebra
dll entre o Ministério da Viação e 
0h~as Públicas (DNEF\ e a Cia_ 
Bnsileira de Usinas Metalúrgicas. 

Projeto Lei Câmara númerO 28 dei 
l!:I 1: Altera o Quadr'o da Secretar~al 
do Tribunal de Contas da união. I 

I 
Projet<J Decreto Leg~lati\'o núme-/ 

tO 63 de 1964: Aprova o Acórdo sô-j 
b're Privilégios e Imunida<ies daI 
A~:'ncia Internacional de Energial 
Atômica, J 

Senador 

Jefferson de 

~ Aguiar 

-
, Senador 

Jefferson de 
Aguiar 

Senador 

Jefferson de 
A.2:U!ár 

Senador 

efferson de 
Aguiar 

Senador 

ferson de 
Aguiar 

I 
-----------------------+~.--

l"·oje!<> Lei da Câmara númerol 
. TI de 1964: Medifica o artigo 11 do 
Decreto-Lei 3.365. de 21 de junho de 
]941 (desa.propriação por utilidade 
pÜ:l1icR) dispondo sôbre o fôro para 
propositura da ação. 

I 
projeto Lei· de Senado número s31 

~e 1964: Autoriza 'a emissão de Sê}OI 
comemorativo do eentenârfo de 
Campina Grande, Ptlraíba.. 
I· , , 

Projeto Decreto LegIslativo nüD'leJ 
1'0 48 de 19&4: Mantêm decisão :16 
registro, sob reserva, do ':'rlbunal deI 
Contes da UUiâ-O, des-

i 

Senador 

rgemiro de 
Figueiredo 

A 

Senador 

emiro de 
gueiredo 

-Senador 

emiro de 
gueiredo 

I 
I 
I 

I 

ne6atól'ia do Tribuna! de Contas da i Aloyslo de 
União ao registro do COnLl'ato de! C:uys.lho I (Em 15-i-6ü, 

I empréstimo~ no valor de Cr$ .....• : ' 
200,000.000,00, celebra.-do em 11 dei 

Parecer fav01'á-' julho de 19G3 entre a Uniã,.. Federal\ ~ 
vel. Aprovadu. . e o Go'.'êrno do Estado) de Ala~oas.~ I' 

,com recurWs proveneintes da co~o- ~ 
(Em 15-7-64). 'cação de l.etras' do Tesouro. I I -

- I 

l 
Parecer favol'A-

ve1. Aprovado, 

(Em 15-7-64). 

1 1 
, 

Parecer favorá-' 
veI. Aprovado. 

(Em 15-7-64). 

Parecer favorá-
vel. Aprovado. 

(Em 15-7-.4). 

Parecer favo:â-
ve1. Aprovado. _ 

(Em 15-7-64), 

Para-cer pela in-
cOllBtitucdonali-

dade, contra o 
voto do Sen. Jef_ 

ferson de Aguiar 
que é pela rejei M 

ção. 

(Em 15-7-64,). 

Parecer fa,vorá-
.. 1. Aprovado . 

(Em 15-7-64), 

Parecer favorá-
veJo Aprovado. 

Projeto -Dl~creto Legi 
ro &2 de 19fj4: Mantêl 

$!alivo núme-I 
n decisão de-j 
de Contas daI negatÓ1'ía do Tribunal 

trnião aor egistro d" contrato de 
e Cr$ ... ·.·.1 
do _entre ai 

verno do Es-j 
ulho de 1963'1 
~tes da colo
~ouro. 

emprésUmo DO valor d 
1.000·.000.000.00. celebra 
União Federal e o 00 
tado do CeaJ'á. a 1 de j 
com recur,s~j. provenia.:. 
cação, de Letras do Te 

._------..,-------
projeto Decreto Légis 

I 
latvl0 núme-! 

decisão de-I 
de Contas da) 

contt·ato dej 
Cr$ ....... 1 

o entre a[ 
êrno do Es-{ 
ursos prove- ~ 
e Letras doI 

ro 65 de 1964: Mantém 
negatória do Trbiunal 
união ao registro do 

empréstimo ,ItO valor de 
100.000.000.00 celebra-d 
União Federal e o GOll 
tado do Piauí, com r~~ 

nientes da coJocaçã,o d 
TeOOuro. I --

Projeto Decreto Legl.J 
I 

la.tivo númel 
deciwo de-\ 

te conl,as da: 
lpréstjmo no! 
00 celebradol 
e o Govêrnol 
om recur~ool 
lO de Letras\ 

to 66 de IBM: Mantém 
negatória do Trlbunal ( 
União. ao contrato de n 
valor de Cr$ 100.000.000, 
entre a Unlãl) Federa-] 
do Estado 'do pará. c 
p!'ovenientes da colocaçf 
do Tesouro. ' 

Projeto Decreto Legisl 

I 
I 

. I 
ro 64 de 1964: Mantéin c· 

ativo núme-I 
ato do Tri

CUSOU l'egis- t 
,timo no va-: 
) entre ai 

bunal de contas que TE 
tro ao contrato de mpr.r~· 
lor de ~Cr$ 200.000.000.0< 
C"nião e o Govêrno de 
Pará, 

Projeto Decreto Legisl. 
ro 61 de 1964: Aprova o 
despesa relativa ao P" 
Cr$ 452.045,10 a Amazile 
ba.rl'a e out.ro.; sêrvidOl'e 
tório Técnico da Uriive 
&rasil tOASP) como reli 

Estado d0 1 

I 
I 

ativo núme-j 
registro dai 

gamento dei 
I..eite Sam-

8 do .Escrl-/ 
rsidade do 

Senador 

Aloysio de 
Car\'alho 

Sena.dor 

Aloy.sío de 
Carva.Jho 

/ 

Senador 

A~Ossio de 
Carvalho 

Senador 

Be:~el.'l'a. Net.l) 

Sena.dor 

Be:2.erra Neto 

-PaI!"e.cer fs,vorá. .. 
velo AprovadO. f 

(Em 15-7-6~), 

.1 Pa-recer favmâ,
ve1. Apro\o-ado. 

_ (Em 15-7-64.1. 

Pa'recer favQl'á
veI. AprovadO. 

(Em .,l5-i~64). 

I Pa'l'ecer favor! .. 
velo Aprovada. 

I 
(Em 15-7-64). 

,/ 

PaTecer favol'A .. 
vejo Aprovada. 

(Em 15-7-6·0. 

• de 1958. -
tos a ·pagarj 

- ! 
-----,.-----+-~'----

I 
PrOjeto de 1,ei da Cân: 

II 0-63: Altera o artigo, 
1.711 de 28 dE - outubro < 

tara núme'fl)! 
189 da r,e.,; 

le 1952, q\l~~ 
~ de cargosj 
lutas.. I 

dispõe sôbre a acumu1aç~ 
pelas medicos nas autal'l 

Henador --Bezerra Neto 

Parecer contrá
rio às- emendas. 
Aprovaut;P. 

(Em 15-7-64), . 
I 

---~--------~-----I 
Projeto de Decreto Lei islatiYo nÚ-'1 

rto do Tti
~ão que. re-I 

mero 43HM: Mantêm o' 
buna! de COlll.as da Un; 
cus&. o têrmo de registro 
to- celebrado entre a Sut: 

S:enador 

Jefferson de 

Pa~·ecer fa,vorá .. 

. ve1. Aprovado. 

(Em 15-7-64), 

de contra
~lintendên- ! 
.'poradas aÓ! 
oaquim Josét 

~a das Emprêsas Inco] 
patrimôniO 'Nacional e J 

Aguiar (Em ·15-7-64), 

Fcrrena Souto, _____ .C-_ I 
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I. _ATO> I CONCLUSio ~WN" II __ =_AT_O_" __ II El\mNu. 

~. ,I 

\ I ,nQJeto de Decreto Leglslanvo nÚ-'1 
Projeto de Decreto Legislativo nú~ mero 72-64: Mantêm decisão denega-

mero 4l-6(: Aprova. o contrato fir-l Sena<!or I Pall"ecer favori,.. tória do Tribuna.l de Contas . da, 
mado entre a Divisáo de Obras do união ao reglstro de contnfto Ueoi 
De'p~-l'tamento, de Administraçlo dOI Jeíferaon di \ vel, Aprovado. emprébtirno no. valor de ....... , .. 1 
Mlni,stêria da Agricultura. e Q. Firma! fi Cr$ 200.000.000.00 celebrado entre ai 
Atlas do Brasil tndústr'ia e Comérciol Agu1a.r (i!rn 15-'1-64). União Federal e o Govêmo do E.'l-i 
Sociedade Anônima. I Ir tQdo de Sergipe; com recursos p Q- J 

________ venjentes da colocação de Letras doI 
, Tesouro 

Pl·ojeto de Lei do Senado número~ Senador I I· 
18~64 _ Altera a redação do arUgO! Pa.recer favorá-
lJ6 da Com.olídação das Leis do Tra- Aloysio de vel com sub... Projeto de De~reto Legisl[\üvo nU-'1 
balho aprovada l>elo Decreto Lei nú_ emenda. A\ ·ova. mero 74-64: Mantem tiecisao denega_\ 
mero 5.452, de 1 de maio de 1953. I carvalho da. - tóna do TrIbunal ete Contas cw/ 
-----'-------'------'-I---'-c..c.--'----'--c-cEm 22-7-64). Umão ao registro do cont.ato Ciej 

• emprcstilllo no valõr de ....... ·· ... 1 

P o' t d D to L . 1 t' • , Cr$ 400.000.000.00 celebraClo em 19j 
l' Je o e fere egi8 alVO nu- '"'e abril de .1963, entre .a n .... iâo Fe-I 

mero 67-64: Mant-ém decisão dene... \.I ...... 

gatórta. do Tribuna.l de Contas da!' Senador Palrecer ta.vará.- Pa.ssas Maia à Emprêsa. OCI(}lllZadaral 
União, ao regiStro do· contrato dei Madeira Bandeirantes LintHada,\ 
empréstimo no valor de •. . . . . . . . . Aloysio de vel. Aprova.do. com a inte·rveniência das E'mp!'êsa.s 
Cr$ 400.000.000,00, celebrado em 211 Encorporadas ao patrimônio Nacio-
de janejro de 1963, entre a uniã.O/ Carvalho (Em a~-'j-6·0. nal 
Federal e o Govêrno do Estado da 
aralba, COttl recursos provenientes da 
colocação de ~etras do Tesouro. 

, 

I 

Projeto de Ui da CA·mara númel'Õ~ 
109 .. 63: Concede isenção do impõsto! 
de renda à Companhia Siderúrgica 
N8.c1onal SOCiedade Anônima. 

I 

Senador 

Aloy'>io de 

Carv8.J.ho 

Pa.rece;r tavorâ ... 
v~l. Aprovado, 

bem como a emen. 
áa. 

,Em 22-7-64)_ 

Projeto de Decreto Legislativo nú~l 
mero 79-64~ Mantém o uto do Tri~1 
bunal de Contas da Unláu dt:mega-j 
tórta de regi..<;tro do contl""llto-escl'i .. 
tura de cessão de direito à prom!~&sa; 
de compra e venda, feita por ManQeli 
aSS.os Mtua à Empl.""êsa COlonJz~dorElI 
Madetra Bandeirante Llmltada, comi 
ao interveniéncia das Emprésas En-l 
cOl'pOradRS ao atrimõniQ NRclonaLl 

.Be;terra Neto 

Ser."dol' 

·aezeJTa Netu 

Senador 

l'5ezerra Neto 

. Oficio número 771-J?(4) -. do pre~j Senador \ Parecer favorá- - --- ._, --------
sldente do Supremo Tnbunal euca-I I vel com projeto ( Projeto de Decreto Leg1.slativo nú_, 
minhando cópia autêntica da Repre-I Aloysio de 1 d~ ResoluçãO. mero 46~64: Mantc.'m de::l~ao dene-. 
senta.ção 356 - "liba. {ineor-···~'l-, gatóría do TrIbunal de Conl<1S d.U 1 
donaI da lei nUmero 2.907 de {} de! Carvalho (Em 22-7-64). união de registro ao contrato cele_l 
setembro de 1957). I brado entr-e o DNOCS e fi. Prefeiture 

I 'I Municipal de piancó Estado da Pl1-1 
--------.---------------- raiba. I 

profeto de Decreto Legislativo nú-I Senador I I \ 
mero 53-64 - Reforma deci.$ã.o d~"1 ! PaJI.··ecer tavorá- I --_·-~---I 
negatória do Tríbunal de ·Conta~ d.al AlOYsio de 
União referente ao regjstro d.e con·j I velo Aprovada. Projeto de .l)ecreto 'Leglli!·uti\,O nü~! 
trato celebrado entre O Ministério tlal Carvalho " mCro 47-64: Mantem çl.eC15ao ctene_1 
sadde e o Estado de Santa catarina'j (Em "l2-1-64). gatória do Tnbunal de Ctlllt~s da. 
para. desenvolvlmento da. campanha I, uniao de regIstro .adItIvo It cont"J.'.füo/ 
de profilaxia contra a venninose. I entre a C0n11Sbão Executiva. do PlaDo

l _________________ f'-_______ -' _________ de Recuperação Econômica Rural d-a 
LaVOura CacaUelr.a. (CEPLAC) e (lI 

Senador 

Bezerra Netto 

Senador 

:heze.rra Netu 

, 

I 
I 
f. 
I , 

CO:iCLusâo 

veL Aprovada. 

(tf.tll J'.:l-7 -6:!) • 

veL AP~·oílndo. 

{Em :l~-l-MJ. 

Pa'j"ecer faSOl i· 

vel. Aprc .. ado. 

(Em ::!::'~1-64). 

PareceI favorã-

veL Apro·, ado. 

(Enl l2~1-(i4). 

Parec~r favorá
vel. Apl C'. ado. 

mero 70-64: Mantém· decisão dene- Senador Patrecer favol'A- _ _ _ 
PrOjeto de Dec!reto L~giSlatjvo nll-! 1I Illiltituto de Cacau ·da Ballla. ___ I,~_ -- ------

gatória do 'l'ribunal de Contas da - ~, - --- I 1 
União o registro de contrato e tê.r~1 Aloysio de velo Aprova.do. Projeto de Decreto Legislativo nÚ" j I 
ma ~ditivo 80 mesmo, celebrado en- melO 58-64: Autortza o. Trjbunal ~del I 
tre C) Ministério da Agricultura e a Carvalho (Em 22-7-64). Contas (ta União a regIstrar o t-er~\ TI Parecer favotá-
firma· ASca 1\:par elho:s CientiLi:cosl .ll.o aditivO, referente aO contratO ce-t 
SOciedade Anônima. I fbrado em 13 de dezembro de 1954,) Senador I vel. A-pfcvodO. 

I entre o Departamento de AdnllniS-1 I 
I !J'acão da Malinha e o Sr. Josél .B.ezezTá Neto \ 

l>'rojeto de Decreto Legislativo m.i-j Roque, para desempenhar, no Arse .. 
mero 78~64: Mantém o ato denega- Senador Pail'ecer favorá- nal de Marính& do RIo de Janelro, a.1 I 
tórjo do Tribunal de Contas dai função d.e Técnico de Especial~'Za-1 
União que recusou registro ao con_1 Aluysio de velo AprovadO. ção de trabalhos a q,uente de lIgas, 1\ 

trato de empréstilIlO j no \'alor de ferroSaq e não ferrosas. I 
Cr$ :WO.OOO.OOO,OO celebrado entre a Carvalho (Em 22-7-641. I _____________ .-!I _______ -------
União Federal e o Govêrno do Estadol 1- . 1 I 
de. ·Bahia. I I Parecer vela ar~ 

I Projeto de Lei da Câmara número} q"O.LVamento do 
-~---- -- ----------7,·,--------'1'-------- 144_62: Autoriza o Poder Executivol Senndor projeto e das 
Projeto de Decreto LeglS!at. ivo nú- I a doar à. Escola Doméstica das F~ emendas_ ~\pro-

mero 69-64: Aprova o Convênio para PaT-ecer fa.v01'á- lhas de Maria Imaculada, em Nite- wnson Gonçalves vado. 
o estabelecimento, no POrto de Co-l Sens,dor rói, imóvel pertencente à. Caixa de] I 
f'umbá, no Estado de Mato Grosso,! vel. AprovadO. Mobilização e Fiscaliz&.çfio 13ancâ-l'la.l I (Em 22-7-64)~ 
de um· EntrenOsto de DePÓSitol Bezerra .Neto 1 I 
Franco para mercadorias impOtta- I (Em 22 w 7_64). J 

das e exportada::. 'pela República daj I ' 
Bolívia.! 1 

J Projeto de Decreto Legt&lativo nú.-j I 
mero 56_64: Mantém c:tecisão denega- t 

I f lórla áo T,lbunal de Contas dai Senador I 
Projeto de Decreto Legislativo nl1_1 Parecel" taVO'rá- Uuiã-o aO' regi.stJro do contrato dei I, 

mero 39-64: Mantém decisão do Tli-I Senador empréstimo no valor dê •..•.•.•.. ! ..1rgemiro de velo Aprovado. 
bunal d.e Conta.s da União que ne-I velo AprovadO. cr$ 170.000.000,00, ce~ebrdo entre aI 
gou reg1stro 8C) tênno de contrato! Bezerra Neto I União Federal e o GC)vêrno da. Pa-j Figueiredo 
celebrado entre o DCT e a firmai (Em 22-7-64). raíba, com reCUrsos provenientes dai f 
IBM World Tl'ade CO., Ih colocação de Letras do Tesouro. I ) ___________ '-'-_-'-______ --'-_____ ' __________ -.-é' _____ '--, _____ __ 

,Em 22-1-64), 

Parecer favorá-

,Em 22-7-64). 
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Projeto de Det~·eto Legi::J-uti1.·o nÚ~1 
S~na-dQr . ,mel'O 59-64; MBlH.c:n deClsão do '1'.rLi 

b'..lUnl de Cont.a::; da União qu~ nC-I_ 
gou regi.')U'o a tR.. mo <te ajuste, cc· .8.rgcrniro de 
lebrado em 29 de d~zcmbro do! 1949.: 
entre· () DCT e a ti!'Iua Construtora! 
J. par·.n.-:io. LJmit.ada. I 

Projeto de Decrete Legislativo nú"l 
mero 68_64.; Aprova. lérmo resc1s6~ 
,rio de COllt,ra t.o t"il'mad{) entre 01 
DNO(':-S e a Cis. Br?silelra de Ma-~ 
teroJ Elétrico. t 

. _ t 
ProJero de Lei do Senado numerol 

146·63: Torna obl'igatórjo I) estágiO! 
l"ural no último ano da cltrso de mê
<1100. 

. O!lclO ele. 10 .de I}ül,io de 1963 do 
Senhor PreSldenL:e do SeIWdo ao Se
nhor Presidl!t.n.l·e· da Comis.<;ão de 
Constituição e_ Justiça sÔ\),l'e n rcvL 
são de imped:nlento de funciollárIos 
do Quadro Anexo. I 

Projeto de Lei do sensdo número1 
36~64: DiSpõe 'sõbre correção d-(JS va-, 
lôri.'s dos prêmIOs (".t>ncNl'ldOS pelaI 
União, para a cons~rtlção de obra.'il 
ue açudfig-e01 e lrng..'içao em reSlme\ 
de oooperarjão. . , I 

"Pl.gueiredo 

senador 

Algemlro de 

l''lgueil'cdo 

Senador 

JeIferson d.e 
Ag:u1.~U' 

Senador 

Jeflel"son de 
Aguiar 

Senador 

Jefferson Q.e 
AJ;uinr 

Srn~dor' 

Jefferson da 

Aguiar 

! 
. , .... ----=-"1 _ 4 .Qa!!l: _taA, AS -
CoNCUJS.~O 

Parec~r 
I Proje,to de l)ecr~to Legislatívo u'í ... 1 

fsvQl'â- merQ 80-64: Ma.ntt'm dEctsáo do TrLf 
bunul de Cont.:1t da TJn:ã.o, denega,"1 
túrio de l'€1{lStr-O do cont.rato firmaDol 
ent.re o GOvenl() do E.J(,ad.o· de São: 

(Em 22-7-&1). Pil,U!O e o Mm1E;lérlo da Agriculturn,! 

1
Pa:ra. tiesenvoJvin:.etlto da. culf.tU'Q t1Jl 
U'lgO. ; 

" ,( "' •.. '. __ t _ 

I 
I 

----- ''--~-
Senador 

Argemfro de 

, 1 __ _' ___________ ~~ ___ c--~ 
Parecer lal'oráw 

-) I 
velo Aprovad(l. 

(Em 22-7-64). 

Projeto de Pecl'et.o L:egh.laUvo nú·· 
mero E:5.64: Mautém. o ato denega.··1 . 
tórlo ao Tribur..a1 de COntas da,l 
Uruão B regiStro do contra.to ceIe.\· 
br(\,l10 entre a. fuma ruM do Rrasil 
- Mâqulnns Indmtna e Ser"\'"igos Li-! 

leiçê.o. Aprove.do. } 

Argem!ro de 

Figueiredo 

I 
parecer"l.-...o.la re- mitada - e o M:rl'sténo da ViaçãO 

'_ yo e Obras PubllC",. I: 

(ll:m 22-7-64). _~ __ ,'-_____ -' ____ _ 

... • Pi.\}jCfo de Lei c.o Senado númerol 
Pedido de VIS.;: )18-63: çria. Centros de PesqUisas e( 

ta pelo Senado. EstUdos de Coopcratiri.smo nas Uni-t 
~YsiO de Carv'a- versidad<Çs do Paj,s. 1 

. Senador 

Beze.t!fa Neto 

:,. I I 
(Em n-7-64). ---~I·----

Projet\;;O de DeCl"e~ Lcgisla~ ... 'o nÚ.l 

:parecer fa.vorá· 
velo AprOVado. 

(Em -22-7-64). 

mer-o tl3·64: Mp,iltém a d:eC1São do 
Tr1bullal de Contas a'enegatórla B( 
registro de conu'at,o) celebrado. entret 
ti. lmoi"JÍlIâ.tia Cmelilndia 1.imltada Si 
a Super11lte,Udên'~1a. das EmprêsU.s\ 
lncorp'Dt':ldas M PatrImónio Naclo-I 

. na1, de promessa dl~ vencla de áreas! 
de teneno localizadas na Fazenda~ 
Sertão, MunicípIo de Vassouras, Es-I 
taào ao Rl.O de Janeiro. I 

- 1 
.PArecer fa.vOTi~·' 

1 PrDjeto de Deerew Legtslativ-o nú~1 
'"fel. AproVflcto. mero 86.64: Mantem O' ato do Triw~ 

• (Em 22-7-64). 

Bezerra Neto 

Benad-Or 

Projeto de Decr-eto LegJslativo 11\1.' 
mero 7L64: Ma-n~Ul decisão dene-j 
g;iooria ào Tnt:Ullal de Contas da 
União QUe recUEOU tegutro de con
trato ~ emprésti.mo nO valor de 
Cr$ 500.000.(JOO,QO ceIebrado entre a.1 
Uniao Federal e o Estado do PlaU1.) 

------.--~-------~--------

bULal "de C~ntas da UniãO que d-e-I 
negou regl.<;tro ao cont.rato celebra.do( 
entre Q, Supel'lntenc.ênCia do Planol 
de Valorização Econõ1uica. da. Fron_1 
tejra do Sudoeste do Pais e a· Equl.{ ~ !' I P:oJeto de Df'ClctQ Legislativo llti--

me:".!> :73-64: Mantêm decisão dene.-j 
gawr1a ao Trlbunal de Contas da 
União ao regfstro de conv.Mo de em.1 
prc.stlmo .00 vajOr ae ........... o' ,I 
Cr$ 5!lO.tOO, 000,00, celebl'wo entre ai 
União Federal e o Govêl'no do Es-} 
tado do CearA., com recursos pl'Ove-1 
mentes da cOloCaçãO de Letras do! 
':resouro. I 

PrOj~to de D'ecret~ L'~gislativo nú-\ 
mero 76~64; ~1'\'.Iantért1 o atn denega.
tório do 'I'ribuool de Contas <la 
União Q.ue recusou registro ao con
trato de· empréStlmo no ~lor del 
Cr$ 5,QOO.QOO,OO. cclebradQ entre &1 
União e o a-o"êrno do Pi~L 1 

Senador 

Jefferson de 

Aguiar 

Sena-dor > 

Jefferson da 

Aguiar 

I 

1 
I ., 

I 
I 
J. 

I 
I 

caUva dos .$:sta<tos Unidos do 13l'.asil.1 
partt. locaçãO de imóvel em pôrto- ... 

Parecer favo-râ.- \A1egre, Es~ado do Rio Grande do: 
Sul. 

vel. Aprovado. ·l. 

(Em 22-7-(4). Projeto de Decreto Leg151ativo llÚ"} 
mero .38·64: Aprova o aliO do TrLI 
buual de Contas dn União que re.! 
gistl'O ao desp&a· de Cr$ 5'79 o 000,00 ( , 
como psgamento à. EmprêSa Limpa~' 
dora. LlmH.eda. f 

Fartcer f.v~rá-I Projeto tie Dlcreto :Leglslltivo nú-: 
v 1 A!..,.;.;,. do mero 51·64: Ma.ntém decisáo do T,1-1 
e. ..._.3. l:mnal de Contas da ::Jnião que ne-: 
(_ ~ 7 ~.. gou reglsQ-o ao contnw ~('!€/.)l·aQo: 
~ .... - -V")._ entre o Serviço do Patrimônio da 1 

União e o senIlor Erat,óstenes .FTagal 

, 

i 
1 

Senador 1\ P.1recet f9.voré. .. 
! ", .. eJ~ Aprovado, 

~!".rl'a, Neto I 
I Em (29-7-641. 

Senador 
Bezerra. Neto 

\ 

I· 
I favora ... 

I veJ. AProvado. 
- - I ------- ---------I~'--------~--------

! Lima. j 
I 
I 

I 
\-, .\ 

projeto de Decreto l.IegiSlS.tlVO nu· 
.mer-o 74 .. 64: I\.iantém dec!são dene~f 
gatórt.a. do :,;J:rlbanal de Contas dar 
UniAo ao registro do contrato del 
empréstimo DO valOr de ., o •••• '. ~ •• t 
Crf 1.000,OOv.OOO,W. celebrado entre, 
4 UnIã.o F~detz,.l $ _'O Estado de Pe.r~1 
nambuCQ, com reCUrSOS proveniel"l.tes~ 
da- ~locação de Letras do Tesouro. i 

Projeto de Decreto LegiSlativo nú-
merõ 7õ~64: Mantem o ato denegató .. 
rio do Tribunal de' Contas da. União 
que r€-cu-Sou regIstro ao ewt;r<l.to de· 
empréstimo no valor de " .. o • o ••• 

Cr$ 25!l,()oo.00ll.OO. eelel>rado entre ", 
União Federal e o 3:Ollêrno do ~ .. l 
Indo do Ri<> Gra/lde d. l'I~. \ 

j 

Sena.dor 

Jef{ erSon tIa 

Aguiar 

~, 

Senador 

Al'gemlro de 

F.ig ueiredo 

I 
I 
( 
I 
I 

I 
\ 
I 

• 
I Pareeer favorâ .. ; 

velo AprOvado. 

'Pareeer ta-v-orá .. 

veI. Apl'OVado. 

(lIlIn 29.7-64). 

mSTRIllUIÇõES REALlZ.\DAS 

E),{ 6 DE J aLHO DE 1964 . 

AO SENADOR JEl"FERSON DE Ml0IAR: 

PROJE'fO DECRsro LEGISLATIVO N' 44-64 - Mantém decisão do 
Tribunal de Contns t1a. União que denegou regi.stro do têl'mo aditivo ao 
.Acôrdo celebrado entre o OovêrnQ lt""'ederal (Min.istéri!) da Agricultura) e o 
Estado da .Bahia, para mBnutenção da It:sco1a tl,e l'niciação Agrlcola. no 
».1unicipio de Santo EStevam. 

PROJE'l'O DECRm'O LEGISLATIVO N' 43-64 _ M<Ultém <> ato do Trl
punal de Co:t:\tas da União que recustt o têl'DlO de registro do contrato cel~
brado entre a. Superíntlmdência das Empré .. <'I.:ls Incorpor.ada.s ao patriJ:l;ôn:o 
Nacional e J"oaqu;m José Ferreira Soulo. 

PROJETO DECRl!7lX> LE..'UISLATIVO ~g 42~S4 - Mantém () ato ·do 
Tribunal de Contas d$ lJnião que negou reg,l.stro a contrato celebrado entre 

16. Superíntez1dênclll. do :Plano de Va.lOti7,fi.<;-:\O Bconômicll da .Am.azOnin e, o 
OO'~T~V (lo BsLndo do AmaMn.as. 
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PROJETO DECRETO LEGISLATIVO N9 41~64 _ APr:Va o cQntrato ) t:M 14 DE JULHO .oI 1964 
tlrntado entre a Djvitião de Obras do Departamento de Admínistração do I AO SENADOR JEFFERSON DE AGUIAR: 
MinIstério da Agricultura e a. firma Atlas do Bre.sil Indústria e CDmércJo 
B A. . . . PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 63-64: Aprova o AcõrOo 

, AO SE~ADOR BEZERRA NETO: ' sôbl'e privilégios e Imunjdades da Agência Internacionnl de Eucqra Ato~ 
. , llllca . 

.. PROJETO DECRETO LEGISLATIVO N' 40-64 - Mont€m o ato do I AO SENAOOR ARGEMIRO DE FIGUEIREDO:. . 
'Trumnal de Conta,s da Unlão que concedeu regl$tro. sob reserva, de despesa. ~ .. 
de Cr$ 4QO.OOO,CO .para :pagamento à. firma, Importadora de AutomóveIs e I . ,~ROJETO DE ~EOr<ErO LE.'G!5LATnro N<1' 68-64: ~pro\·a. termo r~~ 
Máquinas S, A .• provemente da aquuüção de 'uma ambulância lXUR o Ser- C1S.Ol'l.O d.e controto fIrmado entre o DNOCS e a Cia. Bl',a,'>lle1re. de Matena.l 
viÇ1J Médico do centre> Nacional de EnBino e pesquLsaa Agronômicas. E!.etrlCo. 

PROJETO DECRETO LEJGISLATIVO N' 38-.4 _ Aprova, at" do Tri- PROJETO DE DECRETO_LEGISLATIVO N' 59-64 - Mantém dec!slIo 
bunal de contas da União que regLstrou a. despésl1 de drt 579 00000 corno do 'tribunal de Contas da Umao que negou regist.ro do têrmo de ajuste ce ... 
'pa~mento à Emprêsa. Limpadora Imperial Ltda " lebr~do em 29 de dezembro de 1949 entre o DCT e a firma construtort\ 1. 

. PJtncio Ltda, 
PROJETO DECRETO LEGISLATIVO N' 39-64 - Mantém a decisão I , 

do Tribunal de Co.ntao; da União que negou l'eg!stro ao têrmo de conb-.1.t.o AO .SENADOR BEZERRA NETO: 
>Ct:lebrl'l,do entre o DCT a firma IBM \VarId Trade CorpOl'ation, FaOJETO DE DECREl'O LEGlSLATIVO N<1' 53-64 - Autoriza o 't'rt:. 

AO SENADOR ARGEMIRO nE FIGUEIREDO: bunal de Contas da UnJão a registrar o têrmo a.w,tivo, referente ao contrato 
celebrndo em 13 de dezembro de 1954., entre o Departamento de AdmiflU .. 
tração da Mtlrinhn e o Sr. José Roque. para desempenhar, no AruQal d8 
MarLnha. do Rio de JaneirO, a. [unção de TécnicQ Es})ecieJizado dt'! trabalho.t 
a quente de ng.a.s ferrOUls e não fer!~~, 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N9 71-64: Modifica. o art. 11 do De. 
cr,eto Lei I1:Q 3.365, de 21 de Junho de 1941. (desapropriação por utilidade 
pubHoo). d:spando sôb:-e o fôro parlJ, propositura, de açA.o. 

EM 6 DE JULHO DE 1964 

AO SENADOR WILSON GONÇALVES: 
PROJETO DE Dr;;CRETO LEGISLATIVO N9 64-64: Mantém O .to Qo 

Tribunal de oontas dá União .que recusou regIstro ao contrato de cmprér._ 
Uma no valor de Cr$ 200.OQO.OOO,OO f'ntre a União e () Govêrno do EswQ.o 

PROJETO LEI DO SENADO NIJ 4-84 _ Autoriza a Carteira. de Colonl- do Pará 
mçâo do Banco do Brasil a. eretiva-r operaçôe.$ de financiamento às p;rereí- ,I PR~JIn'O DE DECRETO LEGr~LATIVO ~9 61-64: APrOva renlStlO a. 
turD.s MunIcipais para. aqulsfção de veiculas rol!ov!á.rlo'S. b I despesa relativa aO pagamento de Cr$ 452.045,JO a Amazlle Leite Gamba.r-

E}y{ 9 DE JULHO DE 1964 I ra e outros servictore5 do EscrItórIo Técnlco da Unl,'e-tf:.dadc do Brttan 
..1\0 SENADOR ALOYSIO DE CARVAl.HO: (DASP), como I·Restos.a pagar" de 1958. ~ -

PROJETO DE LEr DO SENADO NQ 18-64: Alter. o redaçáo do artigo AO SENADOR ALOYSIO DE CARVALHO: 
8S da Consolldação das Leis do Traba.lho aprovada prlo Decreto-lei MmerQ \ PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 62-61 - Mantém dectRla 
~."52. de IV de maio de 1943. . , dcnegatôrla do Tribuna! de Conta..') da Uniã.o ao regis{,!,o do contrato de em ... 

AO SENADOR EDMUNDO LEVI: I presUmo, n.o valor de Cr$ l.OOt'.OOQ,OOO.OO celebmdo a.19 de julh.o de 196:1, 
. I entre a União FMeral e o Govêrno do Estudo do ceara, COnl re9C'rva,s pro-

PROJETO DE LEI DA OAMARA NI? 79-64: Crla It EScola Agrícole de. \'enientes da colocação de ''''Letras do Te5attro". 
ee.,onde. no Esl:ad.o d. Sito Paulo. PROJETO DR DRCRETO LEGISLATIVO N' 66-64: Mantém dec!sl\o 

AO SENADOR ARGEMmO DE FIGUEIREDO: , denegatória do Tribunal de CCmt11~ da. união ao registro do contrato de em .. 
PROJETO DE LEI DO SENADO N9 33-64.: Autoriza a. em!5~ão ele selo I préstimo n~~valor de Cr$ 200.000.000.00 celebrodo em 11 de juTho de 1915!. 

'Comemorativo do centenêrl0 de Ca.mpina.. Grande Parafba entre ~ Uu.ao Federal ~ o Go ..... êrno do E')tado de Alagoas, com rectu'COft 
. ,. \ provenIentes dO. colocaçao de L,:tl'as 1.\0 Tesouro. 

AO SENADOR BF.'ZERRA NETO: ,PROJETO DE DE:CRETO l,EGISLAT1VO N' .5-64: Mantém decls§.. 
PROJETO DE LEI DA CAMARA Nq 110-63 - Altera o art. 1S9 da Lei denegatória do Tribunal de Contas da UnU~o ao registTO do cont.rato dfl 

n~ 1. 711, de 28 de outUbro de 1952, Que dispõe sôbre a. acumulação de car- empréstimo no 'nlor de Cr$ 100,000.000,(\0 celebrEldo entre a. União F'eder:\l 
gOB, pelos médicos, nas auÚll'quftls. ti' o Govêrno do Esrodo CID PlauJ, com re::urSQS pro\'enientes da colocação 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 18,63 _ Cria Centros de Pe.o;.qulsas de Letras do TesourO. 
• Dtudo de cooperativismo nas Universidades do Pn.{s. I PROJETO DE DECRETO r ~GISLATIVO N!) 6$-64 - Mantém dee1&J.o. 

EM 10 DE JULHO DE 1004 denegatória do Tr[nunal de Contas <t~ União ao contrato de empréstimo no 
valor de Cr$ 100.000.000.00, celebrMo entre a União Federa,} e o Oovêl'no do 

AO SENADOR JJ!WFERSON DI!:' AGUIAR: ! Este.do do Pani com recursos provenientes da colocação de Letra.! da Te ... 

PROJE:I'O DE DECR-erO LEGISLATIVO N' 34-84 _ AProva .• ~e<):sd~ I souro. , 
tlenegatória do Tribunal de Contas ~a. união de registro ao ténno o.d'lth'o PROJETO D~ DECRETO L.EO!SLATIVO NV 67-64: Mantém decisão 
-ao ajuste de 9 -de marco de 1960, celebrado entre o Departrutiento Nacional denegatória do Tnbunal de Contas da Unido ao registro do contra.to de em .. 
de Portos. RJm e Cana1.s e & ela. EVerest tngenharla e Cornérdo, I préstImo no valor de CI'$ 4OO.0CJ,OOOOO celebrsllo em 21 de janeiro de 1M3, 

entre It união Fede:ral e o Got'êrn\l do Est.a.do da FaraIba, com recursos p~o .. 
pltOJEI'O DE DECRETO LIDGrSLATI'VO Nq 57-\34: Aprova o ato do venientes do. colocação de Letras do TesOUro 

Tribunal de Contaa da. UnUl.o de-l'legat.6rJo de regiàtro a contrato celebrado . 
entre o Ministério da V~ão e Ol)r". Público' (DNEF) • a Cio. Bra.!!elr. EM 17 DE JULHO DE 1964-
d. U&tn .. Met..ldrgicas, AO SENADOR ARGEMffiO DE FIGUEIREDO: 
" AO SENADOR ALOYSIO DE CA!WALHO: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 53-64 _ Reforma deci,ão 
(I.negatórla do Tribunal de Contag da, União referente ao reglsi;ro de con~ 
trato celebrado entre o Ministério da. Se.llde e o Estado de Santa C&ta.rfna., 
para. desenvolvimento da campanha. de pruftl.axfa. contra a verminose. 

PROJETO DE LEI DO S'E.."-:ADO ~Q 34-64 _ Acrescenta pará~ato únI
co ao art. 47. de Lei nl! 830, de 23 de set-rmbro, d.e .19-49, que reorganIza o 
1"t!bunal de Conis.s. . 

AO SENADOR WILSON OONÇAL"VE::!: 
I 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 55-84 - Aprova o ato do 
TribUllal de Conta. da Unll\G denegatório de reg18tro o contrato celebr"do 
-entre a Superintendência do Pla.no de VaJol'lzação EoonómJoo. da. Amazônia. 
• a Ordem d .. serv .. de Mal1a., l'rovlnc!t1 do Brasil. 

AO SENADOR AROEMIRO DE FIGUEIREDO: 

PROJETO DE DElORETO LEGISLATIVO m 113-84: M.nt€m decisão 
denegatória do Tribunal d. ContM da Un!1Io, .., UgtstTo do contr .. to de 
empl'éstlmo no valor d. ar! 170.000.000.00 celebrado entre a Unt!o Federal 
f: o Govêrno do Esfado da Pa.11ll.fba, com recUTsos provenientes dA. colocaçllo 
de NLetl'lS do Tesouro". - _ 

, . AO SENADOR EDMUNDO LEV!: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 52-64 _ Aprova o ato ao 
'1rlbunal de Contrus da. UnlAo que negou registro ftO contrato celebre.do en .. 
th o .DCT e 1\ firma. Construtora. Ecra. Ltda.. 

AO SENADOR BEZERRA NETO: 
/ PRO=O DE DECRErrO LEGrSLATIVO NO 51-64 - Mantém decisão 
d.o Tribunal de Contas da. Unilto que negou registro ao contrato Mlebrado 
w..re o servl,o do Património d. Uniã. e G sr. ltra\P4tot!"" Fraga Lima. 
· -.:;; '. EM 18 DE JUIiflIf ~E 1964 . 

Y: AO SENADOR EDMUNDO LE:f11, 

(~". t'"RÓJETO DE LEr DO SENADO N!' 12-64 - Di ao atual Ministério de 
h&"m a. denolUínad,O de Mlnlst,érlo di, '&xêrclto. 

/ 

PROJETO DE tE! DA CAMARA N' 43-64: Autoriza o Poder )!:xecut.!'o 
a abril' ao Poder Judiciár:o - Justlt.Ã do 'I'l';\»alho - Tribunal Regtlona.l 
do Trabalho da 2" regido - o crMito e.spe-cja] de Cr$ 23.41B.8SQ,(){) dettina. .. 
(10 à. instalação e a.d(lPte.ç~o de sua. 3Cde~ 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 80-64 - Mantém docls!\o 
do Tl'ibuna.l de Conta.::; da União denegatdrlo de reglstTo qo contrato firm ..... 
do entre o Oovêrno do Estado de Sito Paulo e o Min!stérl0 da Ag teuU.ul. 
para. desenvolvimento da cultura. do trIgo. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA'rIVO N9 80-64 - Mantém decld" 
do Trlbunal de Contas da União den~gatório de registro do contrato t1r .. 
mado entre o Oovêrno do Est!Ld.o de São Pauto e o MinistérIo da Agrucultmra 
J)ara. dC6envolv1mento da cUltura do trigo. 

PROJETe DE DECRETO LEGISLATIVO N' 75-64: Montlm o ato de
negatór!o d'Ü TrIbunal de Contas da. UniA.o que 1'eCUSOU registro ao contrattt 
cte empréstlmo no valor de Cr$ J5ll.~.OOO.eo t~lebrado entre .. l1'n,ião Pe
derAJ e a Govêrno dO' Estad,o do Rio Grande do NOl'te. 

AO SENADO,R .TEF'F;i:RSON DE AGUIAR: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 73-64 - Mantém declal\o 
denegatória do TribUI\al de COntas da União da regLstro do cOl'ltrato do 
empréstimo, no valor de> 0>1 560.000.000.00 celebrado em 4 de JunhO de 1963, 
entre fi.. União Federa.l e o Govê:'l,1.~ do li)3tado do Ceará com recursos pro-
V'cnientes da. colocaçâo de Letras do MOUro. • 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 77-64: Mantém drof:;l\G 
denegatória do Tl'ibuClI de Cota. da Uião ao realstro do cotrato de ""'~_ 
timo no valor de Cr$ l.000.000.<lOO.<lO eelebrado entre a UniAo Pedf'l'a.l e o 
1r..stado de Pern:;unbuco. com re-cur.soS' prQvenlentes da coloc!"ÇA-o de 1.J!tru 
do Tesouro. 

- PROJETO DE DECREfO L,,\:}rSLATIVO NO 76-64 _ Mantém o ato 
denegatório do l'ibunal de Contas da Unlâo que rec1lOOu registro ao contrato 
f..rato de empréstimo no va.l0~ de Cr$ SO.OOO.OOO,OO celebrado entre s. UnjAo 
e o Oovêl'1lo do &tado do PIa.uí. 

PR= DE DECRETO LEOrSLATI1(O N' 71-64: Mantêm o ato de
negat6rlo ~o Trlbun:J.l de Contas da Unlllo que rec:tIi\ou registro ao oontraw 
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cSe'emprést.hilo no -valO!> doe Cl:$ 5ÚO.OOO:vco,0Q celeo!'ndo enL!'e a Un:áo ..}'e- I 
dera.l e o Es'tado do Piaui. l.O SENADOU RUY CARNEIRO: 

PROJETO DE LEI DO SE~: ADO .N~ 36,64; O.i..'púe .:;11I.lre a correçáo õ.~ 
valôres dos I?yéJ:.1liOS_ cOncedidos pela União; jl\lr.a 13. con.s~rtiçáo de o-oras de 
açudagem e lrngaçuo, em reg.me de cooperaeão. 

AO SENADOR EURlCO RL"ZE);'DE: 

. PROJETO DE DECRETO ~LEGISI;ATrVO 1\";). '5"2-64: Aprov.a o ato do i 

Tribunal de Contes da União que negou re~~st-:" -ín) CO~1trato celebrâdo ell-
tre o OOT e a finna Construtora Ecra Ltda. , 

AO ?ET'1.WO~' ALOí'SIO DE CARVAI20:~ 

PROJ.ETO DE DECRETO LEGISlATIVO N' 84-64: Mantém <leclaáo 
de~1eg,at~me. do TrIbunal de Contas da Urufio tto registro de contratO' 40 
en\pre"tmlO no valor de Cr$ 300.Q:OofLCtlO,O:O ceJ.2.b-rado enb;t e. União J'lederal 
e Q GQvêrno do Estado de Sel'.glpe em 15 de jUlho de lD63 com rf!ÇUI1SO:~ 
p~·o-\'~niE'n.es da col0,!açã-o· d~ Letras do Tesouro. ' 

AO SENADOR JOEAPH/.T MbruNRO: 

PROJ:-;:'I"O DE LE: no SENADO NQ .50~63: D!s.pGe que, ;pela mo:-te do 
el11preJ;:::ldc, seUs beneficiá.rlcs terão dlrdto de haver dIretamente d-e cada 
empre2;~!lor ll.WA rettlur...ert-t;"lo, pllgn. Da. forma do d.lsposto no art .. 4"l8 da 
CO!lSnPd."iío das U!;.s -do Traba.lho. CDê""C.."'e"tG-.l.el 119 5.45.2, de 1 de !m9J.o 
de 19·13 I • PROJETO DE DECRETO LECi-ISLATJVO !\~g '78-64 _ Mantém o ato 

denegatório do Tribunal de eon_as (',a União 'que recusou registro ao con
trato de empréstimo no valor de CrS 200.000'.C{líJ,VQ celebrado entre a untão _ 
FedereI e o Oovêrno do E'itf!-do da. 13ü h;'a. 

::::M 27 DE JULHO DE 1961 

AO SENADO:'t AnGE:;URO DE FlGUElRJ;;OO: 

PROJETO DE L"EI DO S~ADO x9 35-64; Reú·-gall:m a C,\.5:;' da Moe
.da do Brasil, 

PRO,lETO DE Dl;CR~O LELEGISLATIVO N" 89-64: AP!'ov. O l.exto 
do Acdrdo entre os E'::U.dcs UnidOs do Brasil e e. RE!públiea Federa] da Ale
nlanha. sobre privilégiOS aduaneiro..<; de !~Ol1SUladDs de cB.li.·eira e fundonâ~ 
1'10..'::' !l.<:""sil1!l.1o em Bonn :a 30 de n.oYt'mbro de 1963. PROJ!STO DE DECRETO LEGISLATIVO No;) ·'7G-fi4: Ma·n;:,e.m d€:d'5ã-o 

denegatória. do Tribunal de ContDs d.1- UnJão o.. r~i%ro de conirt:to e térmo 
aditivo (l.{) mesmo, celebrado entre ú Ministêrio -:ia Agric,.tlttiTa e a firma PROJETO DF: DI:CRE":'O LEGISLATIVO NQ 81-64: AprOl'a o Acôrdo 
Nca Aparelhos Científicos S, A." ,",. Cullural f'ntre o Brasll e a Bolívia, a.<:: .. ,,;mido em La Paz, a 29 de mal"ço d.e 

- l~. 
AO SENADOR .BKZERRA NETO: . I AO SENADOIi, BEZE'~RA :~""ETO: 

. - PROJETO DE DE!CRE'TO LWISLATIVO ::"'"1l 6f1--64: Aprova o Con\'~- 1 PROJETO DE LEI no SENADO N9 :!8-6'3: PTamove.. o. divulgação do 
njo para o estabeleCImento no pôrto'de C01""umbn, no Estado de Mato Gros- -en'Sino ?ll.mário pela ~rv-E<;oo!s. em todo o pa1$ e (I. televislon.amento doa 
60, de um Entrepôsto de Dep6s!tc Franco, para mercadOl.as lInportadas e trabalhos. d\,s escolas te.cnlC3.í' praf.iss!OD.aLs. . 
exporta.d.as pela Repút)!ica d.a Baliv!a

4 

PROJETO DE IJt~I DA CAMARA NQ 4,7:-64: Concede nas 5ervidores da,<; -
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 1\"1"9 7$-64 - Mantém o ato g-::>trada .. <; dI! Ferro Santc-s a Jund:a.i e Leopoldine. a faculdade de opt.atJm 

do Tribunal de contas da Uniio uenegatóTIo de regü;tro do contrato-e.<iCrl- !X'1a. Qunliõ1dc de funcionário:"'. 
tura de cessão 'de direito à pt""omeua de compra e venda. feita por Manoel 
Passos Maia, à Emprêsa Colonizadora. Ma.deira. Bandeirantes Lt.dtl. com a 
JnteTvenlêncla das ~ptêsas Ir..corporadas o Pa·.Ximôn~Q. NaoioI?nl. 

PROJETO DE OEGRETO LEGlSLATIVO NÇI 74~4: Mantem decisão 
denegatória. do Tl'ibunal·de Ccnt~~'l ,tla. União ao registro do coot.rato de 
empréStimo no valor de GrS 4C-Q:,-C(lC).Ceo.OO cel~bndo entre B. União Fed~rnl 
e O Govêrno do EStado ao Rlo Grande dQ Norte com recursos p!"Ov€'>ulentes 
-da co1ocação de Letras do Tesou1'o. 

PROJE'TO DE DEcaero LECHSL..-I\TJVO N(l 72~64: Mantém dec3são 
àenegat6rla. do Tribuna.} de Conw da U-nião,ao reglstro do contra;:to de 
empréstimo no valor de Cr$ 200.000 .. COQ,QO celebrado em 7 de maIo de HI63, 
entre o· União Fede:·ral e o Gov~!'no do Estado co Sergipe, com recursos 
1'!aven1entes da. colocação de L~tnls do' TeSouro. 

EM 20 DE .JULHO DE 19M 

/.0 SEN. ALOYSIO DE C.\RVALHO: 

AO SEN'ADOa. 'VILSON GOSQAINES: 

PROJF.'TO DE D3CRETO LEGISLATIVO NÇI 88-64: AprovS-. -o Con"Vê-.. 
nlo de Amiznde e Consulta entre o Brasil !~ n República da Argentina, ~ .. 
clnfdo em Utugnatilna a-os 21 de abril de 1961. 

EM 28 DE JULHO DE 1964 . 

AO SENADOR WILSON GONCALVIt3: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N9 9!i-64 - Cria 8. ~scola AgrotéeJI,JC1\ 
de UbljTab::l, Eswdo de :Min!.1..<; GeTs.is. 

AO SENADOR ARm:MIRO DE l"IGUEml1;r)(): 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nq 3[\-M: Dispóe sóbre a situação de 

tfhlnc1-onários que, à da.ta. da ·publicttçáo da Lei n9 3.780. de 12 de Julho de 
1900, se encoIltrsvmn nas condiçqes. previstas noo. arts. 4"3 e 4:4 dêsse dl:P-lo'" 
ma 1egni. I " 

AO S:r;;NADOR HEZERR/. NETO: PROJETO DE LEr DA CAMARA NQ 8-64: Dispp.e sôbre medid::ls apH- I 
r.ávejs nos menOres: de 18 anDo\; pakt pl·át!ca de fato...<; definidos cumo. infrQ- PROJETO DE LEI no SENADO .N939 .. 64: 
ções :pena.!s e dá outras p1'ú"Vi~ênci!l.3. protético dentário. 

, 
Disp~e sôbre a. ptoflt..sã.'kl de 

EM 21 DE JULHO DE 11>6-1 - l~l 29 DE .lULHO DE 1964 

AO' SlillAPOR'li:t:>MU:IDO r.Evl: AO SENADOR EURICO REZENDE: 
- PROJETO DE DECRETO .LEGlSLATIVO N' &1-54 _ M,ntém \lec!.';ào PROJETO DE LEI I:A CAM/.1l.4. ~m 75-<13, IncM "O Plano RodoviMl~ . 
(lt>..negatór1a. do Tr-íbunal de Cóntn.s da Uniã.o .ao registro <lo contrato de Naclonal fi. lH~ção Mafrt. ao parto .de S. "E'1'ancisco \lo 6\.11, no Estado de" 
empréstimo no vnlor de Cr$ 300,000.000.00 celebrado entre a União e o 00- ,Sant.a cntarmo... " " 
vérnb da l!!sta<10 do Piauí, com reclirs-os provenientes de. colocação de Le- AO SZNAPOR ARGEMIRO DE "FI<ffiETREDO: 

"" do ·Tesouro. , PROJETO DE DECRETO LEGISLAT!!'O N' 90-64: Mantém decisãO 
/.0 SEN/.DOR ARGEMffiO DE FIGUEIREDO: deneg.!õr;. do Trib11nal de çontns da 'Umao ao regIstro de contrato de 

empréstimo no valor de (:lr$ l.COO.ÚOO.OQO,OOt celebrado a 19 de junho de 
1963 entre a união Fedàral e o Govêl-no dO 1t&tatio de PertlG.:rnbuco, com" 
recursos provenientes d~ ~loeac.!'a: de Letras 00 .Tesouro. 

PROJETO DE DECRETO LEGlb'Lt\TIVO N' 82-64:' Mantém o ato do 
Tribúnal de Contgs da União que 1'eCUSCU registr-o ao contrato de empré.stj~ 
mo no vaJor de Cr$ 260,000 .. COO,OO .c~lcbrado entre L Unlão e o GOV-ê1'110 do 
Estado do Rio Grande do N01-te. 

EM 22 DE JFIMO DE 19&4 

AO SENAnOR JEFFE:l1S0N DE AG11I/.R: 
PROJETO DE .DECRE-rO LEGlu.ATrVO N' 17-62: n .• glstra o ~rmo 

e.ssinado em 13 de fevereiro de 1959, de uniftc.eç[o, c::>ns.tituiçã:o~ l'eg~ari
zação e transferênç-Ja. de- aforamento dos terrenos de m.ar . .inha e ·a.ct.escl"dOS, 

~ $lUtadOs na.. Av. B·.1gadetro TromPô"<t'skf, na. Cid«de do Itto de JanelN), Es
tado da Guenabar-a., -.uutorgados pela. União P'e~eral ao rsp6lio de Joaquim 
Vi2tra 'Penetra.. 

EM 24 DE 'JtrLRO DE IG64 

PROJETO DE DECRETO .LP.GléU TIro N' ll3-64: Msntel!' declsão 
do Tribunal de contas .. da União oonegatóri.a. s, regist·ro ót} e;ontrato celebra. .. 
do entre a.ImobIliária CineJã.neia Ltda. e a supednten-dê.nCla das Emprêsas 
Inc-orporn.das ao PatrlInônlo Nacional de p1'otnes.sa de venda de áreas de 
·terreno localizadas na Fazenda. Sertão. MuniCÍpio de Vat; SOUt'M, EStado do 
ruo de Ja.neiro, 

JtES'L'lI10 , 
Reuniões realizadaS ................... , ..•... ,' "5 
Nú:tnero de prc'jetos relatados .. o •• o. o 0·0 o: o 1)3 
.Número de "p1""O~etos distribuftkís ......... 0'0 . 7() 
Oficios extledidos ...•.. ", ..••.••••••• o. • •••• • "1 
Offc!os recebidos ..•.•.....•... o • •• • • • • • •• • 3 
PedidOs· de di1tgência. •.•••.. ..... T • •• ' •• , • .... 7 

Br~sm~ 31 de julho CL~ 1S64. - M,!ria Helena !3u.~{) Braná4(1~ Ofic •. 1 
Legislatl7o~ 'PL-~ S"N'1'etá:r:.a da CanlÍ~o ,de OtmstltU1Çao e JUSb.ç:~. 

COMISSÃO DE SERViÇO POB,LICO CIVIL 
RELATÓRIÓ CORllEljpONDENTE 'W- l\D1:S DE JlJLHO DE 196' 

PRESIDENTE, SENADOR .ALO'iSIO ~ CARVALHO • 
.szcreúÍPiD: 1. Ney Passo" Dantas 

PARECERES PRÓFERmOS 
PROmrO I:>E D1WRÉTO LEGiSLATIVO N" 8S-S4: Mantém ato do , , 

Trib1lnal de COntas da União qtl& "'er.l!@;llU registro no c"ntrato celeb"do I' 
entre a Superintendência do Plano de Való"lIW.ção EcoMlhl"" da FronteIra n= "::rOR I.' CONCLUSÃO 
do Sudoeste do Pe!.s ... EQuitaMvlt d", Estados Unidos do 13=11 para 00- NúMERO E EMENTA l~' 
locação de lmóvel em ;Pôrto Alegre, Rio Orande do Sul. I 

AO SEN/.DOR -EURICO 1!mzI1:NDE: I' _______ -;l ___ ._~_r___-----
PROJETO DE I<EI DO SENADO N' 37-64: Autoriza n emissão de oêlo ------ 1 I '.j, 

POStal comemora:t;ivo do 19 cente,niJio do Municiplo de São .Miguel d05 ProJeto rle Lei ao S$laào n~1 179, .i:ie .. ! Parecer pela npr(t..l 
CampoS. l!lStado de Alagnas. '. ' 1'963 •. que .Rel!uIa o .exe;:<lc!ó d.! Seuadot :vação do ProJe.' 

, AO SENAD01! A11.GEMffiO DJ: l'IGUEIrulDO: l profissão de Técnico a. Administra,! • \ to e das Eme .. '" 
PROJElrO:DE DE, cnETO LEO!SLA.TIVO·N,'tlõ-64: Mantém 0\0 d""e- ç§o. (Autor: 8'."0' Wil"on 000-1

1 
Silvutr.eP~I.<~. cas de D6m.~ 

gatórlO do Tribunal de (J()nt ... de. Unl.o .. regIstra de lIOtlw..to 00Ieb",4<> tnlve.». ,-. . l-CLS, 2-CLS I, 
""Ire • firma IBM do Br""il - Indús:ru. MáqulnolJ " B<l'VIr,oa Ltd& . .fl • r '~-." . -1=__ 3·CLS. ' • 
MIlllstérlo de. Viação' & Obl''''' Públicas. \., __ ,_ _. 
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i 
I 

'Projeto de Lei da Câmara n9 22, deI 
1964. que \-.Altera o Quadro do Pcs-I 
soaI da S.,cretaria do Tribunal Su-\ 
p:dri.or ,do Trabalho, e dã outras pro-'I 
'\'1 enC!;)<;:b. 

- I 
l 

Senador l 
I 

Silv."re Pédc!,. I 

CONCl,USÁO 

Parecer favorável 
ao Pro;cto com 
as EUlcnd~s de 
118. I-CSPC •.• 
2-CSPC, ", .•• 
3-CSPC e •••• 
4·CSPC. 

--_._~ _____ I ___ --:I,-___ -
J ) 
I 

Projeto de Lei da Câmara nl? 17, dei ~ 
1964. que <.concede aos. servidores das; ! 
Estradas de ferro Santo·Jundiai· CI Senador I 
Leopoldilla a faculdade de optarem', S\lwstre Pêrides I 
peJa quvljdade de funcionários e dei; 
outras providências.» 

I 

Parecer pela au
diência prc1jmi~ 
oar da Comissão 
de ConstituiÇão 
e JusHça. 

, 
Projeto de Lei da Câmara nl? 66, dei 

1961, que <,(Rcgula o processamentol 
da apo.sentadona e do montepio dos i 
magistrados pela União. e dá outr<ls. 
providências.:> , 

Senador J Parecer pela ~p.('o
I vüção do pro-

P .\dre . Calazaas I jeto. 
I 

DlSTIUBUIÇAO 

Projeto de Lei. do Seuado n9 91 de 1%3 quc-4,UiSPôe sõbre a autonomia 
administrativa para os Hospitais dâ Prevldênci'd Soda I, e I!stabelece outras pr~ 
vidênc:ias {Apresentado pelo Senhor S<:'uadot Artur VirgilíOJ», ~- Redistrlbuido 
ao Senhor Senador Sigefredo Pacheco cru vtrtudc do Senhor Senàdor- Filinto 
/'vlüHcr haver se afastado da ComISsão. . 

Projeto de Lei do Senadó,n9 179, de 1963, que -s;Rc>gllla o exercício da 
Pwfi.ssão de Téwico de Administração (Ap.resentado pelo Senhor Senado 
\Vilson Gon\alves)>>. - Senador .. Silvestr~ Pérides. 

Projeto de Lei da Câmara fi!/' 47. de 1964, q).lC ... Collcede <lOS Servidores da: 
Estrada de Ferro S'<:intos-jundial e LeopoldinB ~ facujdadc de optarem pela 
qualidade de funciOnários, C dá outras provldenc1<1s.» - Reistribuido ao Senhor 
Senador Silvestre Péric1es. - , 

Projeto de Lei da Câmara uI( 22, de 1964" que { Altera o Qu-adro do Pessoa 
da Secretaria do Tribunal Superior do Trahalho e clã Q\ÜMS providênCias.» 
Redistrib~lido ao Senhor Senador Silvestre Pêrides. 

Em, 
missão. 

8í~'TESE 

M,rubws da Comissão .•... " ....•.•• "........... 7 
Nümero de reunjões realizadas..................... 2 
Numero de atas ......•... ~....................... 2 
Numero de pareceres proferidos ••.••....• ~ . • i" • • • 4-
NÚIl:Icro de pautas •..........•••.••••.••••••••••• 1 t 
Número de projetos distrlbuidos .•.••••..••.•••••••• 12 
Núrn{'ro de oficios expedidos ................. ;.... i 

31 de julho de 1961. - ]. Ney Pas::los Danta:s, Secretár!f1 da Co 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES 
E OBRAS PÚBLICAS 

Rl,LATÕRIO ÇORRESPO!'flJENTE AO _8 DE JULHO .DE 1964 

PRESlDENTE, SENADOP LOPES DA COSTA 

Secretário: Alexandre Pf8~nde~ 

AS$e.s~t': C[eonc V clasco 

PARECERES PROFERIDOS 
Projeto de Lei da Câmara 1.19 28, de 1961:, que ~Altera o QUddro d~ Sl;{.re~ 

tariu do l"ribunal de Contas da Ul,l.iào .... - Ao l{eJator -anteriOr :SeU~QOI J\ar<io 
Steinpruch apos cumprida auÓiência da Conlll:lsâo de Constituição e JU::;Uça. 

Projeto de Decreto Legislativo n~ 51,), de 19M! que 4:Mantom QeCISão qene.. I I 
gat6ria de registro celebrado eIltre a Ulliáo Federal e Q Senhor Veo. ge t'rederiC ) 
Rosier. para ~ercer « função de ,l.J(:ólogo na Divisão de Fomento da Proaução NÚMERO E EMENTA I RELATOR I 
Mineral <lo Ministério da Agricultura". ~ Avocado pelo Presidente da Co-

CONCLUSÃO 

missão Senador Aloysio de Carvalho. i 
Projeto de Decreto Legislativo n'l 61, de 1961:. que <.Aprova o rcgtst.:o da _. -'----------.,....-il·-:--------.;\~~----..c.--

despesa relativa aO. pagamento de Cr$ 152.015,10 lquatroc:entos e cinqüenta e . , 
dois mil. quarenta e cillco'çruzeiros e dez centavos} iL Amazile Leite va.mbarra P L S • 2-63 . d li -
e outros servidores do EsCritório Técnico da Universidade do Brasil lDA,s'p), •.. n 11 ,que mo j 'ca o õ:r~ 

d C ligo 227, do Decreto-lei n' 5.152'1 çomo .. ,Restos a Pagar» ele 1958.i> - Avoca o pelo Presidente. da omissão de 19 de malo de 1953 (Consolida-
Senador Aloysio de Carvalho. I 

Projeto de Lei da Câmara nli 148, de 1963. q~e «A.ssegura aos mensalistas. Çao das Leis do Trabalho). 

Senador 
Bezerra Neto 

PeIa Rejeiç.:io 
Aprovado 

diaristas e empregados das entidades autárqUicas ou paraestataisj 110 mínimo, I 
QS direitos oriundos da Consolidação das L.eis do Trabalho. - Senador Padre 1 ________________ .;-_______ .;-______ _ 

~~. I 
Projeto de Lei da Câmara nq 161, de 19&2, que «Cria o Instituto Brasileiro ~.;C," .... 

de Turismo \lBRATUR}, e dá outras providêndas.,;. - Senador ~adre Ca~ P.L.C. n9 105~63. que determina al 
lazans. arborí~aça:o das margens dDs rodoviasl 

Projeto de Decreto Legislativo n9 58. de 19631 que !f:Autorua õ Tribunal ao Nordeste com ârvores forrageiras, 
(te Conta-s da União a registrar o têrmo adjtivo. referente ao contrato c.elebrado bem como a construção de aterros -I 
em 13 de dezembro de 195-5-, entre o Depa.rtamento de Administração da Ma.. Barragens para represameüto de 
tinha e o Senhor José Roque. para desempenhar, no Arsenal de Marinha do _.'9 .. U.:. ' I 
ltio de Janeiro. a funC;40 de TéaJico EspeciamaQo de trabalhos a quente de .~,".. 
lIgas ferrosas e não ferrosas.» - Senador Sigefredo Pacheco. . 

Senador 
Eugênio 8arros ) 

, 
RESUMO 

Pela ReJelçiio 
/Aprovado 

Projeto' de Decreto Legislativo D9 9. de 1964, que Wistla os militares ou 
civIs participantes dos acontecimentos que se desenrolaram em Brasília, no dia 
12 de setembro de 1963:. - Senador SigeJredo P"checo, 

Projeto de Let da Câmara n9 146, <!e 1963, CJue «Dispõe sôbre- n <ll,dQ re .. 
gre~si\'a da União contra seus agentes . .,. _ Senador Si)lefredo Paçhcco~ 

Número de reunitSes real!:tadas ••...•••••.•• - .,.. ••• ' 1 
Pareceres proferidos .,., ••••••. _ ••••••••••• , _....... _ 2 

Brasl!ía~ 6 de agôsto d~ 196'1 •. 

\ 
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COl\llSSõES PELW.\:\ ENTES 

MESA 

f're!tidrllte - Mour.... Ànarude • PSD) 
.,ct'~t·re.:.ll,elj.· 0.(.{oI...t;!lllO tb Gama "P'::'13> 

l .... !)t..'Cre~aMo -_ uioftrte Marli: ,UUN' 
"- . ::.':'I:I'H.Jtru - ! "JlQf'rLt â1,aqr,[t1' ::'~l,)J 

B :Secretllr1o - AQalber-tc SerIa 'P-I ti' --... 
• ~ecl'('-H~,rlo - Canet.f ?lrlhelTC . fI-n'.) ,...,.-
] , Suplente - J'.la\:lUi!l'l Parente • tlUN I 

'., Sup,f'nt~ • p~lll 

S ' Supléntf" - V a.<;con('eJlm rOrtes • P'l'BI 
6.' Supleo!C' - Heribalrlo Vle!r9 .Sem I('{renda - BPl) 

REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA 

PI\R nuo SOClhJ.. OE1\10CR • .o\ nco. tP~1 - 2'~ representa.ntos 

1. Jose OUlOmard. - Ac.re 12. Afltóm" tian.al1c - uabla . \ 
2 l.obão da Sltveira - Pará 13; t!dter~on ilfo t\gUlal It. Santo 
3 Eug:entQ Barros- '-' Maranhã"o 14 Gllherl.( Marmbu - Ou.<maba.ra 
~ tSeoll:3tifto Arctlel . ...;. Màh'mhào ]l) Moura I\ndrnde - São Paulo 
6. ViClortno (i'reu'e> .:..' Maranhão 16. Aturo fi'Untsn8 - Santa Catflrtna 
6 Slgetl'edo Pacl1eC'o ._. Pinm" 1'1 (l'lldo \~/Jnd)j) _ R O Stl.J 
'1 Mene2:eS PImentel' .. -. Oear3 18 Benedito Vatladaros - M Oerals 
e WHson (}onl,!al"e~ - CearfJ 19 piJlnt.c Mul/e1 - Matn Grosso 

; 9 W!l!frl?'dr Ourgel R O Norte 20 Jo..<;t- FeUc1ano _ Oo!á..o;: 
10 . Ru.v Cl'Irpeiro - Paratha 21 JusceUnc.: S:ubltsehek _ Gola." 
3I LeJf·~ Net.o - Sergipe 22. Pedro LUtJO'71cCI - Goiás 

BLOCOS PARTIDÁRIOS 

tilo('CJ l'arla'~1l1ar ILu~epeudeb~e 

pS.t< '" , ........... , ... '" ••••••• I ........ . 

P'I ~ •••••• "0 .~ ........... , ••••••• , .......... . 

p::i.fj <., •••••••••••••••••• " ............... .. 
PH .•.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
M I H ... • ••••••••••••••••••••••••• o o ••••• 

Pl.lC ' ..••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •• 
S~nl legenda ............................. . 

LIDERANÇAS 

~ Senadores 
2 Senaoores 

. 1 ~enadOJ 
1 8enaOOl 
1 l::i.enatiot" 
1 Senado!" 
2 Senadores 

10 Senadores 

LIder do Go..,.~rno 

Onnlel Kr1eger t UON, 

Více·Uder 

Mcm de sá 

BI,OCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE 

. fder: Ltno de Matos I.P'l'N) 

Vlce~ LJdert.! 

" Aurélio Vianna (PSB, 

Julio L.elLe - tP R 
JO:iapbat M..'1..f'tnbo 'ser !egenãa) 
Aarão Stelnbruch f MTR) , 
Ml~Ue1 OoutG IPSPI ~ 
Arllon de Mello (POCl 

n - PARTltlOS PAflTlDO l'RABALHlSTA BRASILEIRO {PTB~ - 11 representantes I 
1 AdaJlJert-o Seu<1 - Acre . 10 Pessoa àe QuelJ'oz - PernambUco PAR'I1DO SOCIAl. 
:I; OSC8.J Passos - Acre. . 11. Jose mrmll'1t:_ - PernambUco ' DEMOCRAl'ICO PARTIDO LWERTADOR IPLl ' 

Lider; Mem de Sé 5 Vlvaulo L..lm!l - Antatouas 12 Sllvestre Pér.tcles - Aiagoa,& 
<l EQ.munào Lev-t - Amazona.~ 13 Vasconcelos fOrres - .R1o de Ja.-
fi Arthul Vtrgtlio - !\mn.wnas netro I 

O Antônto JucA - Ceara 14 Nelson MacUlan - Paraná 
.,. 0111 RuIt R-ooado - R O Norte 1.5. MeUn Braga - Param\ 
8 Argernlro de Piguelredo ~ Para!ba' 16 No~uelra. da Oamn - M aerals 

I BaT'ft:le Ca.r'Valhc - Pernambuc.o 17 BrZPI r". Nc.!-o - Mato Gro~o 

ONIAO Ol!:MOCRA riCA N ACIONAi l UDNI - 15 reprcseJ)tantes 

1. ZiwnaTUL!! C!e, Aswmpção - Pl}n\ 
2. JOélqutm parent.e - Piauj 
3 Jost eAneUdo ,.:.. PigUl 
4 Otnartt- Marb - R o do Norte 
6 João. ~?tno - Pam1ba" I 
G Rui P9Jmelr9 - Alagoae \ 
, Eurtco Rezende - B Santo 
n. Afonso Art.nos - Gunnabara 

9 Padre Oalaznns - São Paulo 
10. Adolptlo Franco - ParanA 
11 {rtneu \rnn,MlSet' S oatartna 
12 Antônio_Carlos _ S. Catarina 
13: Oânlel Krleger - RIo Grande <lo 

SUl 
14. Milton Os-mlJos - Mtn~ Qeral. 
15. Lopep. da 00811'1 - Mato OroSSo 

PAR'I'lDO LIBERTADOR (PU - 2 representantes 

I,. AloysJo de Carvalho - BahIa 2. Mem de Sã - R. G. do Sul 

PAR1'IOO TRABALHISTA NAOIONAL tpTN) - a ceprcseDtantes 

1. Cattete Pinheiro - Paro I 2. Uno <l~ Mato! - B. Paulo 

PART1PO SOOIAL PROG-RESSISTA fPSP) - a representantes-

"\aUI 01ubertJ"" E, santo \ 2. Mlguel- Couto - R. de Ja.nelro. 

PARTIDO SOClALlirrA BRASrLEIRO IPSRI 

1. Aurélio VIana - Quanabara_ 

1 rlepl'esentBnW 

140VIMEN'IO TRABALHISTA [tENOVADOR IMTRI - 1 r.pr.sentan~ 

1. Aarão Stelnbrucb ..; RIo de Janeiro 

PAR'I'IDq R;EPU~LJCA.NO (.~RJ· - 1 representante 

1. ,Jlllio Leite - Sergipe 

PARTIDO DEMOCRATA CRISTAO IFOO> - 1 represento.nt. 

"'I. amon de Melo - Alagoas 

SEM LEGIllNDA 

1. looaphat Marinho - Bahia I 3. Relibo.Ido Vielra 
RESUMO 

Partido Social DemocrAtlco (FSD) •••••• o.:. _.... ..... a2 
J?a.rt.if)() rrli.-b8Jll1stt\ Braauetre> tPTB). ' ....... A •. U.,.... ,1' 
União oemoorât1ca Naolonal (trOID_ ... .-:u.u_...... 11 
PartIdo 1J.bertadOl ~PL)i ... ' ..... ~'a. ·, •••••• '.'L ..... ~ .. J .• _ • 

Partido I'rabalbtsta Nacional (PTN) ..... o ... _.t. ......... e! I. 
Partido Social J?rogres,sista fPSP) •••• '."":U:U.'''tL.'': ... 
Partido Soc1eJ1sta BrasUeiro (PSB) •••••••• __ ........ I 
PartIdo Republicano 'PR) •••• o ••• t ....... t ... ','U.__ 1 
PartIdo Democrata Cristão (PDO). "0 o •••••••• __ •• ,... 1 
MovImento Trabalhista Rencradof <MTR) ....... 1:.,ltu. 

l'A •• .,....; 
8ein leaenda. • ". ~o ,,,Ptt ».04"&" !Nê~ fo \AA;v":,, , •••. 'tlt._ -.! 

li. N 

lPSD •. 

Líder: FiIlnto Milllel 

Vl.ce-LJderE',s: 

. Wilson OonçaJV'es 
Slgetredo Pacheco 
WaltredO GurgeJ 

PARl'WO fRJUlALlUSTA 
BRASILEIRO (P'J:'B) 

Lfder: Arthur VlrgWI) 

Vice.- Lideres' 

Bezerra Neto 
Oscar Passos 
AntOnio Jucá 

\Hce·Uder: Aloy~o de Carvalho 

PARTIDO SOClAl. I'ROORE8SlSTA 

L~der: M1guel Conto 
Vlce-UdeT: Raul Qiubertl 

I~ARTJDO rR4.BAWIlSTA 
NACIONAL 'PTNI 

L1der:' L1no de Matos 
. Vice-Lfder~ 'Cattete Pmhe1rc 

UI - PARTUJO~ UI; UM 80 
RIlPRIlSEN'I'AN'rll 

MOVIlVlJilllll'O" rRA1!ALHISTA 
, RENOVADOR IMTRI 

Repre.stmt~fe: Aar,ão St.elnbl'Uch 

UNIAO DEMOCRATICA NACIONAL PARTIDO DEMOCRATA ORISTAO 
(PDOl 

fUDN) \ 
R.epresentante~ ArnoD de Mello 

Lfd6r; OanIEl! fCrleger 

Vtce--Lldues: 

Eurico Rezendl! 
Adolpho ?raDco 
Padre calazans 
Lopes' da Costa, 

PAR'flDO REPURWCANO IPR! 
Rep!'t~senta.ntet Júlio Leite 

I' ARTlDO SOCllAL1STA 
BRASILEIRO IPSBI 

Repr.esentatite: Auréllo Vll:Ullla 

AORICUL TURA 

J>re,ddente - Iloliador J .. " ErmIrIo (PTaI 
Vloe-l'ns!d~t. - Senador EugGDJO SalTOs IPSOI-

Titulares 
Eugênlo Bar .... 
José Fellc!atto ' 

TI~ 

Lo"'" ela 004t. 
""t6nlo Oar1.,. 

COMPOSrçAO 

PSD 
'Suplentes 

1. Att.il!o Fóntana 
r 2. Benedito Valladar .. 
Pl'lI 

" Suplentea 
1. Me1D Bra;Q 
a. ArQ'llmIro de l"IsuelredO 

IIJ)])J 
SUplent .. 

, , 
1. tlanlel Kneget a. Joio AIrlplno 

J).".J. 
TitUlar. SuPle6t ... 

IllIIo Lelte <,~ 1lIOII "<M\1~ (FSPt, 

~ - "Ioi" lII6l' 1DNItaIJ. 
llG-oII!IIOeeI -~ 1JllO tlo_ 
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CONSTITUIÇAO E JUSTlç. 
Preõ}deQte _ AtOllJO' Artnoa tUON' 
ViceMPf'esident. - WUSO'JJ Gonça'ves (PSO) 

Tltut&res 
JetreJ'30D de Aguta;r 
antOnio Balblno 
Wilson Gonçalves. 
Ru, Carneiro 

Titutal"es 
.r..:amundo Levi 
Bezerra Neto 
A.rt-but V\rgU10 

'1'itUJares 

AloyS10 de Carvalho (PLl 
Afonso Arinos 
Milton Campl» ,., 

COMPOSJç.~o 

pau 

!'TB 

. UDN 

Suplenlel1 
1. Menezes Pimentel 
2. Leito Neto 
3. José Feltclano 
t. Filint-o Müller 

6uplent.ea 
1. Al'gem1rO ciD F1IUeíreO.o 
:\. Oscar PUSO$ 
3. Melo Brnta 

Suplentetl 

1. DanIel Kneger 
2. João AgriplDo 
3. Eurltco Re~enda 

B P.l. 
Titulares Suplentea 

J<lsaphfl Mannha °u"em legenda) Aarl10 Stelnbrucn (MTR) 
Secretária _ Marla Helena Bueno Brandão. 
Reuniões _ QUQrtns .. telraa ài 16 horas 

DISTRITO FEDERAL 

PRESIDENTE: Renador Aurélio Viana 

VICl!.i-PRESWENTE; :::ienadOr Pedro Ludovlco 

Titulares: 

Pedro Ludovlco 
Filint-o 'VIüllel 

Oscaz PaJsos 
Edmundo Levy 

EurJco Rezende 
AntOnio Carlos 

P.S.D. 

P. T. B. 

U. D. N. 

B. P. 1. 

Suplente~ 

José Fel1cia.oo 
Waltredo GUrgel 

Melo Brága 
Antônio Juc:é. , 

zacharlas de AsSumpCAO 
-Lopes da. Costa 

Aurélio Vianna Llno de Mattos 
SECRETARIO: Aracy O'Remy de Souza 

REUN10ES: 51.-1el.ras - ê.s 16,00 noras 

ECONOMIA 
Presidente _ Leite Net-o tPSu, 
Vice-pres1denta - JOSé Erm1rio <PTB) 

l1tularf3i; 
Leite Neto 
Attmo Fontana. 
José FeUclano 

Tit.ulares 

JOSé Ermtrto 
Melo Braga. 

Suplenw. 

AdOlphO Franco 
Lopes da COsta 
lrineu Bomha usen 

Titulares 

Miguel Oouto tPSPl 

COMPOSIÇAO 

pao 
Suplentes 

L Jetrerson de Agwar 
- 2. SlgefredO Pacheco 

a. Sebastião Archer 

PTB 

UDN 

Súp1entel 

1. Bezerra Neto 
:I. OSCar Passou 

Titulares 

1. JoSé CllndlClO 
a. Zacharl .. de AssumpçAo 
3. Mem de Sá tPL) 

B,P.l. 
Suplentes 

AuréUo Vianna tFSB) 
Secretária _ Aracy O'lteilly. 
Reuniões - qUlntas-felru M 15.30. 

EDU CAÇA0 E CULTURA 
PreSloente _ Menezes Pimentel tFSD) 
Vice-Presidente - Padre Calazans (PTB) 

Titulares 

M.enezes PImentel 
W.lfredo GUrgel 

OOMPOSrçAO 

PSD 
Sup!ent.es 

1. Benedito' VaHadarea 
2. Sjgefredo Pacheco 

,.) LicencIado. Subst'Hufdo pelo Sr. Eurico Rezende. 

, 

I 

rt rularec 
Peseoa. de QueIroz 
Alltônio Jucá 

l'itularetl 

Padre C,,-J9.zans 
Nem de Sá j PL) 

, . 
i"1'B 

1. 
2. 

UDN 

1. 
2. 

B.P.l. 

- .- -c .. 

Suplentll 
Edmundo Lev! 
Vinldo Lina 

Suplentr 
MOMO Al'moa 
M.ilton campor 

l'ltlHares Suplentes 
JO&llphat Marmho (Bem legen.ãaJ Lino de Mattos (P'I'N) 

Secrefâna _ Vem Alvarengp Mafra. 
ReUnlÓe1> _ quarta .. fe1raa à! 16 horaS. 

FINANÇAS 
Presidente _ A1'8'em1ro de ~'lgulmedo <PTB) 
Vlce·Presidentl - DanteJ Krieeel ,ITONJ 

TíIUIIHe& 
Vlctorino fi'reJre 
LobAo da !Silveu·t1 
Sla'etredo PaCneco 
WUson Gonçalves 
Leite Neto 

l1\UlareS 
Argemiro tie Figueiredo 
Bezerra Neto 
Pessoa de Queiroz 
Antônio Jurá 

I1t ularea, 
DAniel KnegeJ 
Irtneu Bornhausen 
EUrico Rezende 

I'ttular 
Mem de Sá 

COMPOSIQAC' 
ji'alJ 

Suolent-es 
1. A LtiHo Fontana 
2. Jose OUiomard 
3. EUgêOlO ele Batt<JI: 
4 Meneze~ Plmentel 
p Pedro LudovicO 

PTB 
SUplenta 

i. Jose f!:lmlrlO 
2 Ertmundo Levl 
3 Mel~ Braga 
4 Osc:u Passo", 

UJ)1;Q 

5upl.DtIIo 
1. Milton CB.JIlpOa 
2. João AgripIno 
3 Adolpho Pra.nco 

PL 
SUplente 

AloYSiO de Carvalho 
B.P.l. 

1. Jt'tUo Leite fPRJ 
6uplentes 

-~ 

rltularea 
Ltno de Mato~ IPTN) 
Aurélio Vianna (P$B) 

Secretllrlo - Clt! BrIlgger 
Reuniões - Qua.rt.lUl-fe!ra.a .. 

2. Josaphat Marinho (Sem tegendl:; 

INDOSTRJA E COMERCIO 

PresIdente _ seil.a40l' JOSé Fel1clano IPSD) 

Vice-PresIdente - senador Nelson Macula0 (P'l'B) 

CIO.Ml'061ÇAO 

Titulares 
Jotsé FeUcia.no 
At11io Fontana 

Nelson Maculan 
Barros ele Carvalho 

AdolphO Franco 
Irineu Bornhausen 

Aa.rão Stelnbruch 

paI) 

PTB 

UD~ 

B.P.l. 

Suplentel 
Lo b!\o 4. Stlvelnl 
Sebastião Areher 

VlvaJdo L.J.ma 
OSCRl Passos 

Lopes da COSta 
Eurico Reunde 

R..Jll GiuberU 

Secretária. Maria Eele& Bueno Bra.ndAo .. 

ReunUio ,- qutntaa-fe1ra.s, às 16,30 florM. 

LEOISLAQAO SOCIAL 

PRESlDli:N'l1il: 8eDador Vivaldo Lima IP. T .B.l 
VICE, PRESIDENTE: &.!lado! Wallredo Gurgel IP.a.D.I. , 

TitUlal'es 

Ruy Oa... nelro 
Waltredo Gw-gel 

,AttIDo Font.rmQ 
EugênIo Banos 

VIvaldo L1ma 
Antonio Jucá 

Eurico Rezende 
Anttm.1o Carlos 

P. S. D. 

P_ T. B. 

v. D. N. 

SupJent-es 

Leite Neto 
José GUiomard 
Sjgelredo Pacheco 
LObão da SUvelra 

Edmundo Levy 
Pessoa de Queiroz 

P. !!I. B_ • 
Aurélio V1anna 

Lopes da Costt. 
Zuharlas de AssumPÇ!io 

M. T. R. . 
Aarão ,3telnbruch 

SECRETARIO: Cláudio 1. O,,'nelro Leal 

REUNlOES: S'-feIras. - às 15.00 horas 
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MINAS E ENERGIA 
PRESID.sNT&: Senador JOI5a.phat, Mt\rinho 

I'lOE-l'R.ESlOENTE: Senador JOsf Etlll!rio 
IP.B.l.1 
IP.T.ll.l. 

Titul,,!"es 
r. S. D. 

, 
Suplentes 

BenedJcto Va.Ua.dares 
~cli"",on de Aguiar 

Pedro !..:ucloVico 
. Filinto lI1(llIer 

P. T. B. JOI!/> _o 
Argemiro de .Figueiredo 

Nelson Ml<tcuJan 
Alltôruo Jocá 

. U. D. N. 
João AgripinO 
Antônio ,Oir!os 

B. P. l. 

Jósé C.:1cà1do 
Afoww ArLnos 

.)o~apha.t Marinho 3ó110 ,LeIte 
SEORETAR10: 01ãudio L. Carneiro Leal 

POLlCONO DAS $~CAS 
PRESIDENTE; Senador Ruy CalUetro (P.S.D.) 

VIOE-PRESIDENTE: Senador Auxélio Vianna lI' .B.l!.t 
T:ttUhlres Suplent e5 

8uy Carne1ro 
&>bastião Archer 

p:-s" D. 

P. ·r. B. 

Sigefredo Paéll.eco 
Leite N'et? 

DÍl\·Hult Rosauo 
Argemiro de Figueiredo 

OIlWnio Jocé 
JoSé Ermirio 

João Agripino 
José Cântlldo 

Aorell0 Vianna. 

U. D . .N. 
LQpes da Oustfl, 
Antônio CarlQ~ 

P. S. B. • P. R. 
Júllo Leite 

SECRET ARIQ: CláuQjo 1. On.r.nclro Leal 
REUNIÕES: 5'-r.1.ras - /I.s 16.00 hc.ra. 

PROJETOS DO EXECUTIVO 
PRESIDENTE: S<nadar João AgripIno Hj .P.N.J 

V1CE-PRESIDl!!NTE: Senador Wilson Gonçalves (P .S.s;ttl; 

Ti.tUl~e8 supJent~ 
P. S. 11. 

Lelet Neto· 
.José GulomUd 

Mem de Sá ' 

P.arros Carvnlbo 
Bcz erra Neto 

Daniel Kriegel 

1. Waltredo Gurgel 
2. José- Feliclnna 
3. Rui Carneiro 

P. L. 
1. 'Aloysio de Carvalho 

. P. 1'. Í!. 

O. D. N. 

1. .Edtnunda Levy 
2. MelO- Sros. 

1. Antônio CarloE 
SI. Adolto F'ranCQ' 

Llno de Mattos 1. Aurélio Vianna 
SECRETARIO: Jos.é Soares de Oli~ .. elra FHho, c\'entual. 

REUNIõES: a ... ·t'eha - às 15.00 horas 

REOAÇAO 
PRESIDENTE: Senador t:\ix-Hult Rosado 1f'.l':S.I 

VICE-PRESIDENTE: Seuador Antônlo 0.rl05 ,O.D.N,~ 
Tituluea Sup.rmtes 

W o.I!redo GurgeJ 
Sebastião Aroher 

Dix·Hult Rosaao 

Antônio C~rlas 

P. S. O. 

P. T. B. 

V. O. N. 

Lobão de. SUvelra 
José FeUClano 

Edmundr;l Levy 

Eurico ~iende 
llPI e S/LEGENDA 

'Júlio L0Jte ' Jos&.phat Mar!nho 
SEC.RE.TARIO: Neuza· J. Verrls1mll 

REUNlOES: .··tcJra - lia 16.00 horas 

Pms1àente _ 
Vlce· f'resldenW 

RELAÇÕ~ EXT~RIORES 
SeuecUt() . V,,"'\adat'$ tPSD) . 
- _ de Que!r<>.l <11TBl 

:!'IM ..... 

Benedicto V..nad.,. .. 
Fillnto MWler 
Mene... i?tOelltel 
JOSé C\ulomard 

Pesso. <19 QUelro: 
VIValdo LIma 
Oscar Passos 

AntOnlo carlOS 
José C'-4ndldO 
Rui P.1mcJra 

PSD 

f'l'lI 

ITDN 

Suplentes 

1. Ruy C'a.rneJro 
2. LeIto Neto 
~. Vlctort1..c Fre1re 
4. wUSon Gonçal"" 

1. AlItOnlo Juoê 
3. Arg_ dê FlSUp.lred.o 
8. MelO Braga 

1. P8dr. caJaza". 
a: -Jollo AgrIpino 
3. Mom d. Sã ,PU 

B P.l., 
Aarâo Stetnbl1lCb a.!TRI LIDo d. Mattos 1l'"l'.N): 

Secretário ,.... lI.tlolo CarteJoD sn.noo. 
Reunf4e, ~ GUIJI_ foell"u. .. la boru. 

• 

SAúElE 
PRESIDENTE: Senador SI;.,rrodo Pacheco IP.S.:O.} 

VICE:-I'RESIDEl'l'.\'Il): Sen.dOl· José Câ.llcUdo (O.D.N.), 

Titulares 

Sigeíredo Pa.cllfJc() \ 
Pedro Ludovico 

Dix .. Hult Rosada 

lblul Glubertl 

JOSé ca,ndldo 

P. 5, D. 

P. T, B. 

P. S. P. 

lJ, O, .N. 

SUpleates 

WnJtredo Gurgol 
;mugênio l'.rroo 

Antônio Jucs. 

Miguel Couto 

Lopes da Cost~ 

SECltErARIO: Aracy O'ReiIJy de SO~za 

lteuniôe:;: õ ... te1ra - às 16,00 hora' 
, 
SECURANÇA NJ~CIONAL 

PR:E1SIOEN'!"E:.- Senador Zacnrlas de Assunlpçfio (u.o.N.f\ 
VrCE-n RESID'1N'l'E: Senador OacQ.r Pas$Os (P .S.Il:.l 

'l'itulu.res 

Vict(lrino Freire 
JOSé Quiomard 

\ 
OScar Passos 
Sllvestr~ Pérleles 

P. B. O. 

p, T. B. 

. U. D. N. 
2!achOrl.. d~ Assumpção 
lrineu Bonlhausen • 

B. P. i. 

Suplentes 

Ruy Carneira 
ilttállo Fontana. 

~"o.sê Ernl1rlo . 
[)i$~Hui.t Rosado 

AdoJfo eTaneo 
Eutlco Rezende 

Raul Giuuert AUl'él1o Vianna 

S~lU! .. ""1' ARlO; Alexandl'e Ptaender 

RI!tJNlOES: 5'-telra _ 60s 15,QQ ,bnraa 

. 
SI~RVIÇO POBLIC(I CIVIL 

PRESIDl!;N'Iii'; Senador Aloysio '<1e Carvalho CP.lo.I 

V1OE-PRJOSll)ENTE: Senador talte Ne!.> ,p .6:0.1 

'l'ltulatós Suplentes 
P. S. O 

LeIte Net-o Ç'tctorino Frelre. 
S1getrcdo FlUn!a MUlle>: 

p, :r. !l,' 
Dix-8uft Rosado Mele Braga 

. SUvestre P~rtcte.s. AntOnio Jucá 
1). D. N. 

Padre Calazam AntA)n1o Carlos 
P. L. 

Aloysio de carvalho Menl de SÁ 
5, P. I. 

Aarão stoiDbJ'UCh_ Miguel, Couto 

BECr .l1rA.RIO: J05é Ney Passo. oanta. 
REONteEB; S"·f."" _ lia 15.00 bOra. 

/ 

TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS POSLICAS 

PRESIDENTE: Senador ""Lope. d. Costa (V.V.N.) 

V1OE~lJRESWEN'I'E: Senador Bezerra. N~to "(P.T.B.). 

Titulares Suplentes 
I'. S. D. 

Eugênio BanI>! Jà!terson . de Agular 

Wilson Gonçalves José cluJomnrd 

P. T.S. 

BezerrtJ. Neto Melo 3raga 

(/ .. D. N. 
Lopes (ia. Co~tv Ir1neu Bornhausen 

P. S. P. 

Ml.guel Coutr Raul CUuberti 

SECRETAR.I0: Alexandre Pfaender 

R.ElJNIOES: .--felra -- Ao 16~OO' horlia 

I 
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A) Para Revlsllo dD Projeto quel 

define e regula a PROTE. 
ÇlO AO DIREITO 00 -AU- O) 
TOR 

COMISSõES ESPECIAIS - ate lb do' ctezembro dI 19ô3 ~IO 
R.eqUBrJJlleJlt() fl~ apI. em 12 '" 

-;etnbro ne 196t. 

Crlad.a em Vtl'tude do RequenmelltCl 
n' 400-8'J do Sr. Senador WltoIl 
Camp06. aprovado em 20 d.e lanelJ'CJ 
de 1962. . 

OeslgnaQ9 em Z2 de Qovru.oro à(> 
196~ 

Para estudo das causas que O} 
dificultam 11 PRODUÇAO 
ACRO PECUARIA • sual re
percussões negativas na ex
~tçáo 

Para I) estudo da aituaçáo -.to 16 •• dDze<nbro .e "" ""'O 
do CENTRO TÉCNICO DE fleqUeflllJen'" I 138·63 apr em l~ ... 

de2-embro de tQ63. 
AERONAU11CA E DA ESCO- Completaoa em iII de outUD:" .e 
LA DE ENCENHARIA DE leal. Ir. d. 1ll1l.lO de 1963 • ,3 d. ''','U 
AERONAUTlCA. DE S JO- d. 1063 
S~ DO'S CAMPOS M'lllbroa 116' - Partldos 

• 0r1a4a em vtrtUue ao ~uenmeD .. 
to o" &61Ik63. elo ir. Senador JOSé Orlaa& em VU"tuàe 00 tteqtJerunen· 
Erm1rlo. aprovado na sessA.o de ta ae to Df 168--63, C10 ar. Sena.c1Q;: t'lMlrt 
agOsto de 1963. . Camzana. aprovaClo na sessào l.e La 

JeUerl)lJo d.e Agwac - pti>.LJ . 
Lot)~ d.a Suveua '2:~ Qe ct..Jr!l de 

19ua I .... t>SU. ~rurrogaaa até 15 de dezembro de 
1963 em Virtude elo Requertmcof<l t1(\. 
mere 193-62. al>rovll.do em 12 de do· 
z.embro de 1962. Deslgnaua ea:' 22 de a.gOSto de 19fJ3. 

de. novembro ele 1963 
DesI.g"tlBQa em UI de 

1963. 

ttu~ UaroelJ'(l - PSD. 
8el1e<Ucto "aUadb.ret. - psO. 

novemDro) de WIlSon Oonça.1VeI- 123 Qe tW);'"u Ó'8 

Com.pl~ta.Cla em c de la.Q&.ltO Oe Pro:rogaaa por 1 ano, em rutuoe 
1963. com S desIgnação 003 Senn\lTes do Requer1Dlent.o ot L Un~63 .10 :te- Prorrogada até 16 de dezemnro at 

1964 em nrtudt ào RequerIment.o "U .. 
mero 1.158-63 do Sr' Senador 8n~ô .. 
lllO JUC8. aprovau(. em 10 df lezem. 
bro de 1963. 

t9631 - PSlJ. 

Sena.dores Vasconcelos Torres e ohm 8ena.<lor Slgetred.O I?a.cneeo, 
Edmundo Le\f1.. aprovaqo em lI) de Cleze~ 'la 

U~Bj K.rtegez - OUN. 
Lop~ Qa OOSLa 129 De JUtut)tC de 

Pr<;nugaaa até 15 ele d.ezemD.ro ~ 1963. 
1964 em rutude do Requenmento DÓ, M.embros 15) _ ParUdoS 

19tiz· _ UL>N 
lV'..JJ.toD Ca.m.p<l6 (VICe-PleslOeL.~). 
HentJ/i..l.ao lI!elT8 - U"UN. ! 
Sw r'aJweU"8 - UO~. mero l ISS-ti3 do Sr. Senador Mene-. 

zes P1mentel a.provado em 15 18 de-
zembro de 1963. 

Membros 1'1) _ Partldos 

Ollberto Ma.r1D.bO - PaU. 
Menezes f:limentel - PSD. 
HerlbaJd<. Viell'a - UDN. 
l!.'i11toD Cam""" - UI>N 
VaSCOllCfJOS l'orres _ P'l'B. 
Edmundo Le", _ E'TB. 
Aloys!o <le carvalho' - PL. 

JOSé &'eUclano _ PSD. 
Slge1reào ~acheco (VtceE't.J 

l!SD. 
'JOSé s:rui1l'1o ,Presidente) - 1?'l'B. 
Lopes aa (}OS'" - UON. 
Auré.l1o Vtanna fRelatun - PSU. 
SeoretArIo: AUXU1&t t:.egtsts,1i1V<í, 

Pr.,..IO A1 •• an<lre Marqu," d •. albU
querQue Mello. 

fleunJôOs, a.. e ,.. lelr... Il.o I> 
h.ora&. 

Membros It}) _ Partidos 
Jose .fo'e1ic.taOQ - PSD. 
Ruy Carnelro - PSl> 
Ant-(jn1o Jueé - p'I'B. 
Pa<lre Cal.zan.s - UDN. 

1-1) Para o estudo das Mensa
gens do Poder E. ecutlvo re
ferentes à· REfORMA' AD
MINISTRA TlVA 

~llvestre ~éT1Cles '23 Oe a.:mJ (111' 
19t1:i' 

Bezerra Neto r2S de IlbrU de .lit\SJ). 
- P'I'B 

A!Onso CelSO - P'l'B. 
.Nwueu·a 0.8 Ga.ma _ pl'll. 

BM"ro.'i ça:-valbo _ P'.l"B . 
81015)0 de Carva.1ho ,t>rC:;Ihlcnt.et· 

_ PL. . 

Mem de Sl\ - PL. 
Josapha.! Mant1l1o - S legenda.. 

B) Para estudar a situacão da E) 
CASA DA MOEOA 

CrUtaa pol l.Il.1clatlVa 
Para efetuar o levantamen ... doa Deputados aprovad.a 

da Cé,mal"f.l 
oelo Senado K) PrOjeto de Emenda à Cons. 

·Cl1.aaa em rutuClEl eto Requertmen
to D' ó61-63. do Sr. Senado, Jelter-
60D de AgUlaJ". aprova.d.o em 14 fle 
agôs'o d. 1963. Designada em· i!Ii ", 
agOsro de 1963. 

em I 12 1003. 
to da PRODUÇAO MINERAL MomQr.,. 118) PartidOS 
DO PAIS e estudar os meios Seoaau,es, 
capazes de possibilitar a WUS<>D Q<,nçaJv" - PSD. 

• Le'1< Nel<> - PSD. 
. suo Industrializaçlio Slge!redo pacMOO - P"D. 

Crlada em rutude dQ Requenrnen .. 
ArgenurQ de Figuell'ed.o - Pia. 
E:dmundc I..e'" - PT(; 

tituição nY 7/61 

Prot1lOgaoa at.l 14 de março <1e 1934 to n' 66S-63. do Sr. senador "o,se 
(90 ái.. lem vtrtude do RequerUnen. EmUrIO, aprovado na sessão de n ae 
to nllmero 1.260-83. do Sr. senadOt setembro. de 1963. 

I\dQlp/lc t'raDco - u OM. 
JoâG ,AgrlDllJo - • U UiS • 
I\uréllt Vianna _ PSB 

I (QUI!. ulsl"OI!.. SOHRt. AS tU.'\ fe.
RiAs lJA CO:\1:PI<;'I'I!:N(.'JA PUH A
;o{Vi\ 00 ~1'.1\iA1)O. t!\'l..lll: •• ,..j 
11;, VI! 1'1:01'08. A EXUl"Iil:.H.H •.• '..) 
ou:,. t:HI:;FES Ot t\'ll~~atJ IJ l_ 
PLUM.A rll A tglH'lANi.!'1 J t e' 
APHO\ Att o ES'l'A,uM.l!.\ U11-. ...... 
l'U o t{O!\:t:PlMEN1'V ~ U l:J- ,lo ... 
T&:1'l.EN'J'O OE REl..o\(; ol~~ 01-
PLOt'i'l.i\ rll.Ab llOM ('AHiE~ t:,::, .. 
l'ltA;-,;ü":lROSI. Jefferson de AguIar aprovado em la . Des1g1la.(!a em. 19 Qe setembro C1e 

d. dezembro de 1963. 1963. 
.losapbat Martnho - Sera legenda.. 
Deputados: . 

Meml>= (7) - E' .... tl<I ... 

J.ttersoD a. Agul"" IPre.sldl!.ilto 
PSD. 

WilllOQ Cl<JnçaJves -: PSI). 

Art.bw vtrglllo - !'TB. 
Edmundo LeVl - PTB. 
Ac101pho Franco _ ODR. 

Eurlco Rezende (Vlcepres.tdente) 
tIDN. 

JOSSllnat Martnllo - S/legeD<I&. 

Pn>lT08ada em virtude do iteque
- rlDIeDro n' 1.169-63. do sr. sel1..ror 

Milton campos, a.ptovado aa sessão 
de 10 d. dezembro de 1969. 

Meml>roo (9) - Parl,ldoa 
Jo,se i'ejjClal1o _ P$!.). 
M'1llo Fontana - i'SD. 
Eugêlll<> 8=08 - E'SI). 
J".. a:rmirlO tRelator) -
Bezerra Ne't<. _ E'TB. 
Melo Braga _ i"I'B. 

l.'TB. 

Secretario: OfloJa,l LeglBlatlvO, 
PL-8, J. B. CastejO!> Bra.nco. 

Lopes da 00St0 - UI>N. 

MUtoIl caro",," tPr .. 1Qente) 
ODN. 

Gustavo capanema (l?restaeDt!!J -
E'SD_ • 

AaerbaJ JlU"ema _ PSO. 
. Laert.e Ví&.:ra - UDN !SUOStltUJdo 

peJo eputfJ.do ArDaJdo NuguetrB). 
HeltOJ UllI6 - UI>N. 
Doutol Qe Andrade - PTB. 
Atna.ldc Cerde1ra _ PS,P. 
Juare2 râvora _ PUO. 
EwaJdc PLnto _ Mm. 

Eleita t'illl " de OUtUbl ooe J961. 
PrornJ5'lvJ.a: 
- ate L~ u.e dez,erutlro ae Uki~ ~.O 

Requenmentc aU'l-ôl apl. eIV l4 le 
d .. umo1'c de 1961; 

- l\U l~ Qe ;1ezc.mD"ro de ,i):;.is OPJO 
H.eq i nW·6::J apr em lO de at'zem. 
oro de !96a 

COmple~.ada em 29 Qoe outuOt(. ce 
\962 e '24 de abri) de 1962 

. Memoroa- 116) - 'l;-'a.rUQus 

Para, no prazo de três (3) Menezet. t'"une.oter - ~tilJ. 
WUsOD Guriçalve. t2:i Qi: aorU de meses, proceder ao estudo 191)31 _ I?re.slaeDte _ tt::;ll. 

. das proposições que digam L,ooao da SUve"a - ~Sl}. 

C) 
JIllIo LAllte tVlcel'r.) - PRo 

Para o estudo doa efeitos Secretano: Aux\l1ar L.egl&lLltlVO 

da INFLAÇAO E DA POLITI~ ~~e A1~!lfo~ Marques de A11>U
CA TRIBUTARIA E CAIV31AL ,",unJOes, õ" Im .. Il.o 16 bor". 

SOBRE AS EMPR~SAS PRI-

respeito à participação dos au~ Carne"" 123 de ""'rU ae 1903'. 
. - fSlJ 

trabalhadores 'nos lucros' aWd{J Mond.lD L. de outU:lt(. ae 
das emprêsas. 1.964J - ~.:i1J 

EUriCO .. (ezeode 123 de aorlJ ,:8 
MEMBROS 19631 - UUL'o 

Senadoros: Oanl~l Kflege.r - lJlJN. 'I 
Bezerra Neto - Presidente AWwn Can.1.~ . tVtce·PreslQec:.e)~ VADAS 

0r1aaa em V1l' .. uai QO ttequenmeu .. 
to n' .31-63. d. Sr. Senador Cl<Juvea 
VIeI1'1I. aprovado na .e .. ÕO 4. a de 
egOsro de 1963. 

Oestgnada em B de agOsto «. j963 
pro: .. ogaà. em v\l'rUde ao Reqoen. 

mento n' 1.16t de 11163 do SennOt 
Senador AttU10 Fontana., aprova.10 
em 10 de d .. embro d. 19113. 

Membros 'Dl 
Attlllo Fontana 

PSD. 

José FiJUClano 
PSD_ 

- E'artld03 

- Presidente 

- (Vloe·Pr.) 

30M l!lr1n!rlO - Relator - i"rB. 
Adolplia __ .UI>N. 

Aun!lio Vlann. _ PSl). 

Secretlàrta.: Otlll1fJ' Logt.slatho, 
1i'L-s, Julle!. rubofoo doo 8an"""" 

Afonso AI'Úl<Is - Vice-presidente _ liL>N 
Jefferson de A·gu1a.r - Relator. He;',oalü" Vlelfl~. _ UUN. 
Leite NetA> L,ope> ~. Cust., _ UUN. 
~rir~ =~ SUvestff PêMele6 o ••••••• ) - P'l-S 
Aurélio V1a.nns IIH'luac Llma - P"l"B. 

Or1aaa em vl.riude <10 RequerlmeD" Secretã.rta: Aracy' O'Rellly de SOUUl A..tnl:!llrJ SUva l24 de aDrU de '963) 
to n' 152-63, do Sr. Senaàm J ... é _ P'rB 
Ermirto, aprovad.o na ,~ de 13 de ----- Vaga .lo Sen.a.u.ot i?"lllto (i'eqt:tra 
novembI'() de 1963. COMISSõES ESPECIAIS 12' de abrU d. lI163) - R.elu"" -

P'IB 
Ll ... goada em 13 d. nove"""ro de PARA O ESTUDO DE . A10V810 Oe carvalho _ PL. 

.963. ' 
PrOrrogada ate 18 d. a ••• mbro de PROJETOS DE EMEN LiDO d. Maw. - PTN. 

~6\ I:'d.lr%d"s/"s=:~~~ DAS A CONS'f'ITUIC' ÃO L) Projeto de Emenda à Cons; 
Leite. aprovadc em 10 de dez.mIm> J) Projeto de Emenda à Cons- tituição nq 8/61 
,te 19~. tituição Ilq 4/61 (SO/lRIl t;XONllltAIiAO POli .. 10-

Membros 15) - !'arl,l~ CQUE DlSPOB SOBRII V1lN(!U,lEN- POSTA DO SENADO O~ CUEt ti 
Attill<l FontaJls _ pSI). TOS DOS MAGISTRADOSI DE &llSSAO DlPLOMATlCA ui 
~!~r~!rlpo,c_heCO.-.7. PSl). ~ em. 11'1 de lunbo da 1961. CARATER PER~1ANENTEI. 
.,~ ~.H.u J;"" ~ Q .... _ ...... " Elelt.e em ti de QutubTt C1e 1961. 
Irtneu 8ol1:l.hausen _ O'DN. BQIl: Prorrogada~ 
J11llo Leite - PU. - Q.t6 1& 4a d.ezembl'O cit 1062 pelo _ até 1.5 de dezembro de 196:t ~p.lo 
Secretárlo: Auxlllar Leg1JIatl90 Roque_to 609-61 &Pr_ em 14 ". Requerimento 500-61. aprovado em :., 

1i'L-1O, AJenndre M. de Á. Mello. dezembro da 1981. de 1,,,,eJro d. 1961; 

F) Para estudar a situação dos 
TRANSPORTES MARITI. 

. MOS E FERROVIARIOS 



DIA.RIC 00 CONCRESSO NACIONAL (Stlção 11) Setembro. de 1964 
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- alA" l~ üe )ané:n .. 1.It" ,:).ll':: 'JbtJ I '::tJ·j',\..l ' ... .; 1:1 "'lU ;,u de ma.I\'.oC ~ Juã(J A':::'Tlf,lWC ':':3 de abril !te 
Recue lIuenr-(..· Hit oL ..,p ..,\ndt.. t!l) :2 I !:J"<l 29 uI' ),' _,o LI de 19';2 e ~ dE - VICE' ·Pres:oent.e ~b liUA'l. 
d!~ jr'/t-llwrL Qf' 19ü:l I':\.Üll\ ür ." UaU:e, Kr .t:~el - UDN 

- .. li' I:" JE ,Je/elllOrt QE 9114 (\~IO Mt'llW u~ :ti' _ [-'artlQO!! :)lI1:~·l.f't Pf'r;c.~ \23 {te a.bril 
B:eq,,1:'1 IIlenu. I J4t1 ti:. l:IPIVV<sU" ~.m :~Iri'i P"l'ij 
lv 1 .. )t'zemOn df l!:Ifi~ Jdj,- ~ 1 Ih :tO::, "'I - ("'::;U '-":l'.e:Jd 'la Llnmn •• p'rB. 

C·ump,t>tlH1n em tli ,11' ma.f','-c Oe I ~\ , ... Ul· ,.H)L~', ~'et ·~3 de .Hj~1.! rl~ ·ti1."ru.l ~lin',l:;ll P'fB 
19'i:t J.Jj ,1.,. ,)utubr'O de i~o~ l:1 :w·' ,t,t:i~ ,....,-,1. I -',)<.>\ .... "lE' ':?rv'l.hú eL. 
âbrli 1f" i9fi:i 11:,,, dJ r,e.!t P.::iLJ I '\ :r{>i~O V;"nIlB ~:.~ ae ltbriJ de 

Projeio· de Emenda à Cons" 
tituição 0 9 5;62 

In'S'Jo,,_ .:SúKl(E A EN'l'ltEG:\ AOS 
i\:IUNl~lI'IOS DE 30% DA i\l\UBa 
CAIMÇAo 1I0S EST,U)OS <llJA"
DO E4"í('fj;VBR d.S RE"'JJI\'~ tHU
Nlt;IPA.I~1. 

Lu~l:h .1 .. - .. }\-<:;l)"2 - p.~U r :!Jt:i3) - .{eIU\U: _ r3B EleJf:a em 13. de setembro lle i.!'"d.2. 
G'lIO, \'J',\\(1\l' ';l~ de vutu':)rc ae, Profl"Qjf'ctall: 

k '" ....:"rneltt, 2:1 Ot ~O~IJ }€ 11113) 
I!Jti~ 1-'.,':)1. 1--

,I,qJ!!uf- ... 'H.IIfJU.. .. ~- UON, Q P . • E d" C ~ - aIA: i~ \le Qezembrc. de 1963 pelO 
H .. nn~.a, li 1-'.111 _ uuN. ) l"oleto de rnen a a ons- Ht'ql.elurH;'llLv o'" t 14'j-(};' 4Jilv\.:,ÚU - r"J ~..,)(It:'t1l,t: - P::lLJ 

L,'!):I, 1 ... ::)llv€lra 
.Jl'ller"ufl Jf !\~Illai 

191)'1 t-'!:::iL> 
U"J10L 

19,]., 
,VI "nam 1:.!9 de 
P:::;U 

w,-,pe.- 1" ,"'~,,~ta - UUN. tnl>(<,;flo nU 2/ tl2 I em l:.l de (ie:.r,emofc.; Qe 196:&.; 
,h)<lt "I.~nlJ 'H 2;1 ae aorll dt' l!:W:-j1 

_~Sllill ,~)\~\ BI~CHJ:\U!'riAÇAU - ate ~ at Qel.emtrt;> Qe 190': C/ceie 
- UU{\ '''3 ~ a"r"", u .... 'U\!\IH~ leM FA\'OH. VOs RequerllUeow 1 14'1-6 S&pro'.éI.H. rn 

l!.'tHICt .it'Leuue & ~ .......... \".'It·n'll'~' ~tJ ()t dezemorc de 196::1. 
19liJ u LJ~'\ -

UUN :::ilJve.~'.tt .. rle,e~ ';~3 ae aOrU Ql LHO.f' 
EUi":CI" 

ltlci:~ 

Kr.e2.t'1 _ 
tú· ... l::'ndE 

UV:\t 

,O!~ Ge 3·,arlj C\;t I~.j!;;j r'!lj 
\lN~Ut." /" ,-,ama - P'l'B. 

A!Jll ... l{1 .)tttllpU~ -

h (:"'1:) j ,00 V lelf:J 
_ IJU:-' 

UDN~ B/i.t'('o~ ... <I'\',""l't.o -- P'l'B .. 
,Vice PIe.sHleU'.() JO,'o<l!/n;il Vlannho '2::S át' 'l?r\r ne 

I 
!!HJ i ::, ,e~' 

A.on <- ~H ;arvHlho - PL_ 
. lJ\-l~W~ as. em ta - utJN t> i'N 

\' ':.!<I "l'! :3ellanor PIOU) I<>e~"e:n) L:n\. Ot' ,\laV'~ - -
,2~ !f qQrú ele 19U2 - r(CJa'.<J1 -! -_. 
Pl ti :0) PrOJ'(~to de Eftlenda à Cons-C:~/t'I'ra Nef() 11~ de -i.br'J ~I! .~:1, I 
- · .... 1"1i tltl1lÇj:.jO 11':1 11;61 

A:n,tlln SIlva '23 1e ao:'!' de !~ti,J 

- 1'1"}1 
\,'" .. q<j\. Lolllla _ pTR 
A!"vqc do(' ü~H'JftlhfF ~ 

Lmu J t Ma U,,< - PTN . --
PL. 

I (..'H.L.),I.,. ,.lU UI!. NU\'OS 
,ul:NH:II-'IOS, 

Elel1 a eUl t.b de me.rço de llJ4)·~. 
P!'Ul"luO!.!l;:1U 

- dote 'LI af :lezembro de 1963 íJoI!lo 
Req 194 6:t ipl"O\'ado em 12 :te 1t~ 

M) Projeto de.Emenda 
t1ttHÇ:'\O nQ

' 9 61 

à Cons- lemôn <l:t l~!j:l 
- 'iLt tt- 'lI: :.Iezemoro de 1004. pt"Jv 

tteq. I 14;j-ti::t :l.prQvado em 'O Qe 
lezeOlon Of l!Wi:l 

IQ_;.",~. "JOI!II',H.A o I~E(;l.~l~ u.t'~ Com pleT.<.t I1l:1 =ID 29 de outul>f() Qe 
Oht .f.I:\II;>o;t\<. AO 01:'" HI~i\UAS) -I 190~ t3 Of ~oriJ de W63 e 22 ri ... l11w 

Hl'''II.& ~m ~() ae flov~mor(. Qe 1~J. lho Clt' J9fi~ 
PJ't)J l t)~o.aa. 

- jl,( i:J dE dezetnorc Gt' 196:.t n.elO 
R{·l~ lI!: .11H:nt.C. ô[),J-tiJ lp~Ovadl.. t'!}'l )~ 

de: ;jt'Zl'tnbl'<, dt' 1961, 

- ~lF l:l de \lt"..r.eUlor ... oe lH\5::S oeln 
ReQ'!t'mnenrc 182-6;! tlorovadü em l~ 
át- j"~f:'mlJr( jE 96:.!. 

- {[,f I~ t:tt aezetllon at 11:164 :>ele 
Req>Jer JIlelll(; 1 141·0:1 apruva . .J, em 
lI! jt JP:tembrf" dE !gfj3 

Memoru:, '16' - e'artld~ 

Jel 't-'I:;.oJU ;::e:: AgUlal 'Ô!~ :lt ~orU 
dto ;011),1 - P,sL 

.\l·:j,,'I.e-' ~IUlenLeJ _ PtiU 
r'ldnr... .vlulleJ - PSlJ 
U'i:Ül .\1.onam .~~j de JUtu!]:-c de 

lSli;:' t"SU: 
Ru~ CarnelrQ (2~ Cle aoru ,:lf U16~ 

- t~SL 

O".!l,t:l l<.negel 'Relator) - 0))111 
~".Ii·:CI.. ltezena€' cl::S de aoru de 

19GJ - ulJN 

j\·l',l<J[J "':õd.mpu:. - UUN. 
!-g::-'UH.Qt V'lelr~ - UUN. 
R'I, ~:.iUlelrlt _·UUr-. 
Amlt1ln :;JJva - j.;:I ae aoril de 

19t\J' _ ~'Il:S 
H..-\.rr<)~ Garv"i:llhQ - p'fB 
}', !!t:'nt.I·(.o· de 1"\gueaeúlJ'- P'l'S. 
H"/f"!'r3 Netc ·23 -dE' abril rie iS63 

_ ~I H 
A . '\ "'J~. ,1e Cat1'alho - PL.._ 
L,nc dr Mat.()~ - PN. 

N) Proje.to de Ernenda à Cons .. 
tI.hJlção nO '\0 61~ 

,.\1'111 ,\t.,t\() &)A~ COlAS OI! (M
po:-, hl~ nE~TI:'oi AliAS ,",OS "IV-
J",tt-Ii'H)l<ill • 

Elt>lt$' ~m lI:! de dezembrc je .9& 

PluliJgaaa; 

1.(.t • ., ot- Qofúmbrc de 1!Hi3 i)f-lc 
Rru. 18:1-6:- dprovach .. em l~' de de-
.. em!);( it 1962 

- <1t~ I~ (1e ilezembrc at' 1964 pf'JC 
Af'o 'l l'I~-6:~ llprlJ\'adç em lO 1e ou· 
tuDrli df ;96:1. '" 

Partidos 
JeHel~(.In ae Aguuu _ p~p- I 
Wli.sor, üoocaJ'lIes '23 cte tLlJril de 

tS'b:i t'SLJ 
H.U\I Canlt!lro _ PSD_ 
WOR~ 'l<l :iU'\iElfa -~ PSD. 
OUldt M'Jtldic \:!9 ae o.Jutu~ro Qe 

llJti:t. - ~Jol.J 

MJHo!' caOJP<J~ - UUN. 
EieJ"lO ... oc I!Jelfa - UDN. 
l.upt:'.' r:lfI Ü(.r6tll - U)jN. 
Jua-\.. !\~r1plllC -23 de abriJ de 

- ULJ~ 
1963) 

&'UrlCr ttezenctj~ (23 ai I.lr.íl dt 
l!i6~~ - LJUN 

Silve..sLrI peneII:.! (,23 de· &bc11 de 
196::S, P'fl:s 

Nuguel.r~ jl! Vl:lms, _. PTB. 
Bar:-'~ ...;.e.rvalh\, _ PTB, 
AJj.>YSlt Clt" :....~arvll,lh()~ - PL. 
MUflle; C:OIJf,( - p.sp 
CatLer.f Pmnclrl' j23 de abrU de 

'19{i3) - PT~. 

P) P,ojeto de Emenda à Cons
titUIção n" 1/62 

r08IUt.,<\ IIJIUEUI\.Dt. uI!. CONCUR~ 
SO "ANA lNVES'rJ.DVRA eM 
CAltt.U lN"Il.:lAl DE CARRI!:IRA 
R 1'llOl"'<; ~O DE NO~1EAÇõIlS 
lNTEIH;\;A.SI 

Illiel til em 10 C1e malo de 1962. 

?rorrug&.aa: 

- s.te 1~ ae dezembro de 1962., pekl 
Req 18b· 6:1 aprovada em ,.,. cU doto 
tem ort. Ot 196:4. 

- ate" lé :.If deZelnbr<l de 1963 pf:!< 
rlt" • 144-oi> ,(provado elD lO df de· 
z.emtln: ctt- lfl63 

QotnpletaOh etJ1 a3 418 atn1l Of 1.IIl_ 
MemocU$ - P&ft1à.~ 

JertersOD at ~gwar _ PSD. 
WUsor U{}llcaJve.s '23 de ailr1.' de 

l~t::h tlSl) 
. RU:9 uarnelrc - pS: 
Mene?~ \"\mente1 - PSD. 
M1Jt.oD Campos - ODN. 
Heribaldo Vlelr,& - OUN. 
EUrICO Rezende j:r.J de a1r.1l ck 

1963, - UUN. 

~lc.ttJ em L;' Clt ma.Jç de 1962. 

P:· ... :J .. ;>,d;:\Ü: 

_ üÚ I;:' af dezemtlrc de 1963 p~l() 
n.equt'! .IlH'l1!'" IdlJ ti:! '''{.IrVVUQ U em ü 
::lf' Je;t,emtlr(. Qt- d:l61; 

_ aU' .b Ctl; ae~t!ml)r, de 1964 ..".)0 

l-{.tquenmtnl-l l.l.,.,~ti~ ",pruvadO em 
Lu ... ' 'J~z(>morc àe 19ti3 

Comp,eLaOa em 23 de a.QrÜ de 
19fj;j 

,\1embros _ Partldo.s 

Jetterson ae Ai:Ulat _ t"SD. 
\-VI1.SuD lh.IC~çajVe.!> '23 de M>-:-U <lt 

19ti~, - Y::;LJ 
Huy Uarneu-o - PSD 
LoOll: (:i1l Sil\o'elra - t'SD. 
Le:t;t' ~eu; '23 de ~,Dru de 1953) 

- PSD 
Muon Cfimpo~ - aUN. _ 
Henbaldc VieIra Vice~PrestdeQte _ 

úDN 
Mene:ze~ Plmentel - PSD. 

OOmp.ieUl8 em U ae U)rC dE l~. 
Mewtltcx; -- E'att.laUl. 

Jetrersuo \1( hgUl&J - P5D. 
Ru} lJaroero - "::s0 
t..oba-o Qa ::;,J verp - t'~:O, 
Wilson GonçaJVfli ~ de abrll de 

196:5, - 'PSD 

l...eH.e N eLo .23 t 63, - PSD., 
Meneze:: Piment.e, - Pn:l>lotnte. 
M.l.ltuD GampOl- - UDN 
Hertba.1<lo \I'lelT6 - UDN 
Josaphal Marmllo -' 12;" 63} 

Vlce~Pre.slQent.f, - UON 
[)anIe Kr,elret _ OUN, 
V il,gll ao Senhol PUlLQ f'errell-a 
Eurlt'O Rezende 123 .•. 63) - UlJN. 

~2ti 4 63, _ PTB 
Nogueira lia Gama - EYrB_: 
8arr~ Oarvalho - E"'I'B, 
Mem : de Sá - PL. 
Miguel Couto 123.4.63>. - PSP. 

Eurtoo Rezende- 123 àe alJt1 '41, 
196::11 - Relator - Ol)t'4. 

T) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 6/62 :;lIvestn Pe(lcJe~ (23 de. ttJ)rli _ 

19631 - ~re.sJaente _ fTS, 
{\oi !X!"uelrlli 18 Gama - FTS. 
Bar~w- Carvalh<. _ P'rB 
AloVSll. dt. carvalho ~. PL. 
t;Jnf' dE Mat,rn; - PTN 
Joâ() :\gripino 123 de abrU de 1~3) 

- UDN 
DanIel Krleger _ ODj~. 

R) Proj.'to de Emenela à Cons
tituição n~ 3/62 

IAUTUIUZA o rttlUUNAL SUPE
RIOR t::1.t::'TORAl A fiXAR OA
U rARA • REALnAf,JAO 00 
VLt:BISt"'IO PREV liSTO NA 
EDEKDA CUNS'l'l'rVCJO~AL N° 
• _ ATO A.DICIONAL'. 

Elelt.a em' l()' QIEI lu!hc ~e 1!Hi2. 

proroiacao: 
_ a.te lt (te àezembro d.e 1963 pelo 

aêquertment" 137·62 aprovado em 12 
de dezembrc d.e 196~_ 

_ ate Ui de àezembr() ae 1964 pejo 
K-eQuerunenrc t 14a a.provado tm lO 
de 1eiemor(' de 1963 

COmpletada em 23 ele a.bo..'1l de 
'1M3 

MembrO." - Partic'OS 

JerterSOo ílt Agul21 - .PS~ 
WilSOn OonçaJve.s 123 de a:m.l de 

'963> - t'S~ 
RU} varlleln - PSD 
l.J)Qàc da SU'Vf:l1'8 - pSI)_ 
MeDez~ Plmentel - PE,O, 
Ler~ Netc 123 de abrU de 1963) 

PSD. 

M1Jtnn Ca.m~ - OUN. 
BeribaJdc:: Vlelra - UDN_ 
Joã.c. Agr1pinc> 123 de abrl1 de 1963) 

_ UDN, . 

lrurtc(" RezendE f23 ae' ~r1l ae 
'963) - lIDN. 

Da..[1lP.J Krlege: - UDN, 
Silvestre p'ericJe.~ i2a de &bt1J de 

~3> - PTB 

NQ2'uetrll ds Gams - PTB. 
8arrG5 Carvalho - E'TB_ 
Mem o. S. - PIO, 
Aa.r~ Stetnbrueh _ MTR. 

'AVM"'NTA PARA QU' .... RO o NU
~lERO DE RIlPRESIlN'1 AN'ns 
DOS ESTADOS Il 00 DISTRITO 
FEDERAL NO SIlNAJ>OI. 

Elu'., em 13'. li. 62 

Prorrogada: 
- ate lb.12. 63 pel:O ReQueriment<.r 

790-62 aprova0(: em 12 J2 62 

_ ate '1~ l~ 64 gelO ft.eql.i~n:fj;áH,,() 
l.148-63. aprovado em 16 12 H3. 

CODlP!etad p em 23' •. G3 

MeDlDro,s ~ PartJoos 

Jefferson ae Agwar - PSO' 
Ruy Carneiro - PSD 
l..(lbáo da Silveira - R,tlator 

PSD 
. .wwcn Gonçalves (23 f 63) 
PSD 

M.en~ze.s Pimentel _ PSD 

MIJtoD caD1~"'" -UDN 

. tlsnl>aido I/telra - UDN 

Jo~pha.l Marmho - (23.( 63) 
ODN 

Damel Kr1ege1 - UDN 
EurlClJ Rezende - 123.' 63) - Vi .. 

ce~Pre.""lr:leDte - aDN 
.• _ Vag0 àc senador Ptntc Ferrelre 
f23 • 6~11 - Presidente - p're 

Nog"H~lr& dJ< Gam, - I?'I'B 
8arr()~ O1lrv8Ih(" _ PTB 
Mem de... Sé -' Pi 
Júlio Leite t23 4 63) - PR 

U) Projeto de Emenda à Cons
tituição nq 7/62 

(REVOliA a t:.illJ!:NUA CQNS'l'l'.fU .. 
ClONo\l N" I, QUI! INS'fI'WfU o' 
SISTI!~L\ PARLMIEN'lAfl uE 
GOVE:RNO E O Jl.Rl 61 DA (;O.~S· 
l'ITVIÇAO FEDERAL 011 IS DE 
SE'fEMfiIlO OH 194f.1. 

J!!IeJta em j 12.6a 
PTorrOg~d3 : 
- até lb 12 63 pelo aequertmento 

'191·62 aprovado em 12.12 6:l; 
_ a.t.e If) l~ '6.. oele Requ8f.1mento 

L 149-63 aprovada em 10 1~ 63. 
Compi~l.ada em 23 t 61. 
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Jeffer.son de Aguiar - PSD Amaury Silva _ PTB Josaphat Marlnhc _ Sem LeC~da 
Membros - Partida' Leite Neto - PSD ! Atanso Artnos • - OON 

:Ruy Carneiro - PS'D 13ezerra Neto - PTB Raul Oiubl!!'rJ - PSP 
Pedro Ludovico - PSD I Vaga, do Senador Pinto Ferreira José Leite - PR • 

Designada em 25.5 196,.. 
Jefferson de Aguiar j PSD) , 
AntõniO salblno (PSD). 
Wilson Gonçalves {PSOJ 
Ruv Ca.rneiro (PSD) 
Mene·zes Pimentel lpSO)., 
EdmundQ Levi (PTl:tJ_ 
Bezerra Netu ,PTBI 

WilSon Gonçalves (23-4-63) - PSD -- PTB 
Benedito VaUadares - PSD VQga <io Senador Eduardo Catalão 2-2) Projeto de Emenda à 
Milton Campos - UDN . - Vice-Presidente - PTB C t-t - - 9 7/63 
Heribaldo Viejra _ UD'N Vaca. 0"'0 Senador Eduardo As- ons , wçao n 

Arthur VIl'gUlo .iPTB)_ Eurico R.ezende (23.:4.63) - UDN l::urico Rezende - Presidente 
Daniel Kr1eger - UDN Milton Campcs - UDN 
JCão Agrip:no (23-4.63) - UDN Ds,niel Ktiegel" - UDN 
Amaury Silva (23.4.63) _ PTB Aloysio de Carvalho - PL 
No~ueira da Gama - PTB Josaphat 11[0-1'inho _ Relator 
Barros Car-lalho - PTB Em Legenda 

_Mem de Sá _ PL 
RaUl Giubel'ti - PSP 

à Cons-V) Projeto de Emenda 
tituição n9 1/63 

fTU.\BALlIO DH. MULHERES I!. I\lK 
IN NORES 11 TRABALHO EM 

DUS'fRIAS L'lSALVURESI. 

De.slgnaa.a em 413 t.63 
Prorrogaaa ate l~, UI 64 pelo ft,e

flUeflmento 1.160-63. a.prova-do em 10 
4. dezembro de 1963 . 
, Meml>ros _ Pa.rt1óos 

Jefferson de &gU4U _ P$D 
R ti]' Ca.rneiro - PSD 
Lo01l. da Sil.eu, PSD 
WH50n Gonçalves - ftela-or 

PSD 
Menezes P1.mentel _ PSD 
LeHe Netil _ PSD 
Ama.ur, Silva _ P'l'B 
BezerrJl Neto - Vlce~Prt8Jdente 

Pl'B -
Vaga do SeIUldor PInto Ferre1ra 

~Pl'B 
allveat.rt Pé1'1C1E;S - PTB 
Argeollro de (i'lgueuedo - PTB 
Eunco Rezende (23 t 1,;i3) _ UDN 
Milton campos - UDN 
DaD1E!; Etrlegel - UDN 
Josaph.at Marinho - Sem Legenóta 
Aloysi() de Carvalho - E'L 

Projeto de Emenda à Cons
tituição n~ 2/63 

(DHu;;n:o DE L'ROPRIEDADE) 

Deslgnad~ em ~3· t. 63 
prorrog8.(la: 

.. - até 16 12.G4 pelO Requertmento 
I, m-63 aprovado em 10 12 63, 

\ Membros _ PartlQo.1; 

JetlersoD de A.iUlBJ - ~SD 
Ru)" Oarnetro _ Presidente - PSD 
Loba.c da Sl1 iell'e - PSD 
WllsU1) QotU;,aJves - E'SD 
M.eDez~ Pimentel - PSD 

<' BerlbaJdo Vlell'a _ Vice-Pre.slden-
," - i'SD Amaury SUva _ PTB 

Bezerra Neto - PTB 
•••• ~ 'Vaga cio Senador p'.nro Fer
I'tUa _ P'fB 

BU.estr, pel'lo>l.. _ PTB 
Artw VÚ'!llllo - PTN 
EurICO R.ezende 123 4 63) _ UDN 
Milton campos - ReJatoI _ UDN 
João Agrlplllo - ODN 
Josaphat Martnho - Sem Legenda 
AlOYsio c1e Oarvalho _. PL 

Y) Pro jeto ge Emenda 
tituição n9 4/63 

à Cons· 

(CU .... t:~Ul!i I,MUNlllAI)(:::S !'lOS 
VEREADORES. 

DeSignada em 40.0 63 
Pronogaoa ate lfJ 12 ... JI4 pelo ae· 

quenmer,u. número 1.153-63. ,-prova. 
do em 10 12 63. 

Membros - Pa.rtiõo{ 

JeUer:;o.c d.e AgÚla.r - PSD 
Ruy Cal'Delro - PSD 
Lobão da Silvell'R - PSD 
Wtroon GOOf,lalve.s - PSD 
Meneze~ Plment,ei - PSD 
LeJTk NetQ _ PSD 
Amll.lJr) Silve - .PTB 
at>zerra Neto - PTB 

:.. Vaga dQq Senador Pinto Fen~e1ra 
- P'I'B 

Silvestre Pértcle$ _ P'l'B 
Adalberto Sena _ PTB· 
Eur1c-c R.ezende <23 4 63) _ ODN 
MUtcn Campo!! - ODN 
Afoysic dI' Ca.rvalho _ PL 
J053phnt M,g.rinho _ Sem Legenda 
João Agrip!Do _ UDN 

Z) Projeto de Emenda à Cons-
tituiÇâo n9 5/63 

(DH5Il~Of<i SOHKI!. o iMPOSTO DE 
VENI1"S 11 CONSWNAçaES 

DesIgnaos em !t.6 63 
Prorrogada ate 15 1:1 64 pele' Re

qu&riment.c, numer(l 1.154-63. apro
vado em 10 12 63 

Membr05 _ Pa.t"tldas 

Jefferson ele Ag1JlaI - PSD 
RUJ Carnelrç - PSD 
Lobftc 18 SUveU'e. - pSO 
Wilson GoncalVe~ - PSD 
Meneze~ Ptmentel - PSD 
Leite Ne'(l - PSO 
Amaury Silv.A - PTB 
Bezerra Net(J - PTB 

.•. Vaga do SenAdor BUmbertc> 
Nedel - PT8 

ArgemU'o de F1guat.re.d~ 
&Jrlcc RezeDde - ODN 
MUtoD Camoos _ UON 
Danle; Krleger _ UDN 

PTB 

Aloysio de carvalho - Pt 
Josaphat Marinho - Se mUrends 

2-1) Projeto de Emen!!, 
tituição n9 6/63 

(INELEGIBILIDADE/ 

Designad.a em 3.10,63 

à 

J() Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 3/63 PrOITuga.do a.té 16.12.64 oelo Re

quertmenCt. nQ.mer(l 1.156-63. aprava.. 
. . (DISPOh SORRI! A ADMINISTRA- do em 10 1~ 63 

ÇAO DO OISTRI'1'O FEDERAL E 
l\olATERlA DA COMP~'TtNC1A MembrQE - ParUdos 
FIUVt\TIl'", 00 SENADO). 4, JetfersOll:kl AglU1\t _ PSD 

DeslgUlM1a em a,;),63 
Prorrogada at.e 1& 12 64 pelO Re

fluer1ment() 1,152w 63 aprovado em 10 
de dezembro de 1963 

MembrO.! - Pa.rticloos 
JefferSOD de Agu1al - PSO 
RUy Ca.rneiro - PSD 

Ruy Carnelro - PSD 
WiLsoD Ooncajv~ _ PSD 
José FeUcian< - PSO 
Wa.ltredt Gurgel _ PSD 
Argemlrc de [i'jgue1redo - PTB 
Bezerra Neto _ PTB 
Sílve.stre Pl'!rtcJe~ _ PTB 
Itdmundc t,evl _ P'I'B 

rl'RANSl"l';Hli:;:\'(:lA PARA ... RE
SERVA DO ~.uLJ'IAR DA ATl\'A 
QUE Si'. t;A.i\"OlDA'J'Alt Ao CARGO 
t:lETIVUI 

Oscar !?as-sOoS IPTB, 
Aft.mso Arino3 iUDN). 
MiH-oD Campos IUDN). 
EUflCO Rezende (UDN1. 
Aloysio de Carvalho IPL) 
Jo..o;aphat Marinho IBPl). 
Auréllo Viann~ laPII De51~rU<H:a. e:m 2 10 ISs 

Prorroga0.» ate 15 l;l 64 pelo Re
iI!lerun~nt.c numero 1 156-b::l, aprOVa
do em 10 12 6;j 

Aa.rão SJ..eJnbJ"t.J('h lBPll, 

COMISSõES 
PARLAI\mNTARES DE 

INQUÉRITO 

MemQfa,s _ partIdos 
JettersoD Ob Aguliu - i?Su 
R.uy carnelro _ P::lO 
WtlsoD (Jon~'a,v& - PSD 
JO$e FellclJint. - PSIJ ' 
Wallreot, Gurgel - PSD 
Argeml1'() de F'lguelred" - PTB 
Bezena Ne () _ PT15 
Sllvestrt I:'erlcle~ _ e-TB 
EdmUllOl Levl - P'l'ti 
Eurlce Rezende - UDN 
Milton 03 mp08 - UDN 
Aloysio de Canralho _ PL 
Afonso .\fln~ - UDN 
Josaphal Marlnho _ sem Lerenda 
Júlio Lelt,e _ PR 

Z-3} Projeto .de Emenda 
Constituição n~ 8/63 

à 

tAVTOl'\Ol\llA DOS ilIUNIClf'IOSI 

e.5 l gnaáa em n to 63 

CRIAn"s DE ACORDO COM O 
AR'I 53 DA CONSTI'I'UIÇAO E 
O A"'1 149 ALINE A A DO RE
<HMENTO INTERNO 

1~) Para apurar a aquisição. 
pelo Oovêrno Federal, dos 
acêrvos de concessionárias 
de serviços públicos e 8 

importação de chapas de 
aço para 8 Cia Siderúr
gica Nacional_ 

Cttaqa pela ResoJução oWnero 11. 
t1e 19ôa 8.&S1nada pelo Senhol Nelron 
Macula0 e mais 28 Senhores Sena· 
dores 18pre.sen!{l.-da em 30 de \UBl{ de 
1963- . 

ProrrQgaoa ate 15 lÃ: 64 ~o Re·, 
querimenw numerO 1, lS'/-ü::S. aprun
do em W 1:J 6J 

Oesj~nada em 31 de malo. da 1963 
- Prazo _ 1:KI dias. ate 28 de se
tembrv de 1963. 

Prorrogllaa: 
M&mbros - ParUdoe 

JettersvD dE AgUlar - ·PSD 
RUl' carnelro - PSD 
JOJe t"ellClanc ~ PSD 
Wil.sOD Ooncalver - PSD 
BeZerra Neu, - PTH 
EdmlUld( LevJ - PTH 
AIgeaurl F\guelredo - P'I'a 
Mel( 6rflga - P'rB 
EurlCi.. Rezenae t2:i 4 63) _ UDN 

. AloysiQ de Carvalho - Ol)N 
Afonso ArUlO~ - UDN 

. Josaphat Martnho - Relator 
Sem Legenda 

Aurélio Vlanna - PTB 
Júlio Leite _ PR 

Z-4) Projeto de 
Constituição 

Em~nda 
nQ 1/64 

à 

(EleiçâL automát.Ica Dl. Vlce-Prte
siden:.e com Q PresIdente Ca R,epú
bUcal 

Designade em 26,2.1964 

JefferSOD de AgUlaI lPSD)_ 
RUy Carnem. (PSl). 
Lobã() clt. $lh'eira tPSD). 
WJ1.son GonceJVN PSD). 
Jose Felir.Jane PSDl. 
Btzerra N~(.\,. pTB, 
ArthUI V:rr,il1.c P'rBl. 
A:ltOnl.. JucA fPTBJ. 
08c.aJ Pn.o;.s08 (PTB I 
AntO!ll() CarlQ.' 'UDN'. 
AJO:Vsic df' Carvalht PL). 
Euricf R"7l?ndp IUDN) 
MiltOD Campat:: (UDNI 
Josaphat Marinh() ,E?!). 
Júlio Leite IBPl) 
AuréUQ Viar.na (EPIl . 

Z-5) Proj&to de Emenda 
Constituição nQ 2/64 

à 

,Dá nova redação à al1nea IJ do 
en. 101 e aJ item IX do a.rt 124 da 
COnstituíção E'ederal 8 Um de esta· 
belecer que 5lejam orocessados e jul
gado!! nos erjme~ eOmnns! 

_ M membro;. do Congresso Na· 
clone!. pelo Supremo rribuna.l Fe-

- Por ma!.! 120 dlas, em vtrtude 
de aprovaeão fio RequerImento 01)
llJere 656-63 ão Senhor Sena(iOt JoiO 
AgripIno. n~ se~são de 18 de s&'em" 
brc de tg63 (21 hOTI.!). 

- 001 mais um a.no em .jrt'l(1t do. 
'I aprovação do Requertmento númerO 
1 1?:J-63 do Senhor Be-nadm Leite 

I Net.o os sessáo de 12 de dezembro 

I
I de Ig63 Membros _ Partloos 

Jefferson de Aguiar - PSD 
Le:!tf Neto IPresidentel - PSt.) 
NelSOn Maeu180 _ PTa 
João ... ~rjpjno IRelaWr I _ UDN 
Jos30hat Marinho _ Sem Legenda 

2~1 Para apurar fatos aponta
dos da tribuna do Senado 
e· outros. relacionados com 
irregularidades graves e 
corrupção no Departamen
to de Correios e Telégrafos 

Cria.da pela ReSOlUeác -mlmerc 32. 
(ie 1963 asslnad" aelo Senhor Jef
·.:son de AgUiar e mau 33 Senhores 
Sena.do("e~ ·apreseo1.sd.a na sessão de 
30 de outubrQ de. 1963 •. 

Pra z() _ a tê o rim da sessão leg.l.s ... 
tat1vJj 'lI' 1963 

PTorrogacãç pot 9Q dl.a$ late 1& de 
marÇ(J de 196:4. em. virtude de. Re ... 
auerimentr númerO 1 163~63 1c Se
·ahor SenAdor Wilson Goneall'es 
aprOVM() na sessa.o de 10 de dez.em
brc df' 1963 121 30) . 

Deslg-lj8('âc em 8 de dezembr() de 
196:-1 

Memoros flH _ Partidos 
Jerferson de AguIar - PSD 
Leltt Neto _ PSD 
At'!ll( Font..an8 - flSD 
WtIson Gonçalves _ Presidente 

PSD 
Artm VirgUlO _ P'l'13 
Bezerra Neto 8 H.63 - V1ce-Pre-

,1dente - ?TE 
~el!(' Braga _ PTB 
Joir Agnp1no _ ODN 
Dar.leJ KrlegeJ - UDN 
EU1"lC{) R.ezende 123 4 63, _ UDN 
Autloftc Vtanna - PSB 

'Eurlcc Rezende - ODN Lobào da SlIveira . PSO 
Wilson GonC31vE$ PSD 

deral· . Seerpt·árlO Alli:ihaT t..e~l"lauvo, 
MUrou Campo.$. _ UDN 
AlOYSio de carvalho - aDN Meneze~ Pimentel - PSD 

. _ 0$ membro.s d<s~ Assemblé1as Le
g:lslatlvas. pelO'!! Trtbunaf!( de Justl<:a}. 

FL-9 J Ne, PaMOi$ Dant.&! 
LDMIj & Snve1ra _ PSD 
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CONGRESSO NACIONAL 
l>RESIDKNClA 

Faoo sab~r que o Congr&So Nacional -aprovuu. nos têrmos do. a.rt. 77 
, 19 da. Co».';tituição Federal e eu, camíllo Nogueir-a da, Gnara., Vlce-Pre .. 
aldP.nt.e do $énado Federal, no exercido da presidência., promulgo o seguint.e! 

) 
j 

DECREI'O LEGISLATIVO N. 59, DE l~&l 

JUantém O ato do Tribunal de Contas da União deney.atório de 
registro ao contrato de constituição de aforamento de terreno de 
marinha. situado d Rua Domingos Mondim,. 1LG Ilha do Governador, 
na Cidade ~ Rio t%e Janetro, . 

Art. 19 lt mantido o ato do Tnbu.n.al õe C-oDtas da. UniáQ denegatéri.a 
de regi&tJ"O a.o contrato celebr.ado em 2'1 de Junho de 1960, de cou..sUtuição 

; de aforame.ato de terreno de m.a.r1.nha, situado à Rua ODmingos Mondim. 
,tentiga Rua. 103. esquina da Rua· EutiquJ.o Soledad~, antiga Rua 10~. lote 1. 
! da QUl'ldra. 147. do Ja.rdim. CariOca, na Dha. do Governador. na Cldade ,dO 
: &io d-e Janeiro

l 
Estado da. Guamtbe.ra. tendo ~omo outorgante a uruâo , t l'ederal ~ cOmo outorgada. e foreira. Amélia Sa:plenza , 

" Art. 29- :szte d-ecre-t& lf';ís1.a.tivo entrará em vigor ll(\ data da .'iUa, pu-
.. Wica.ção, revogadas n.a d1spo.s1ções em contrário. 

sena40 Federal, ,e.m 11 de Siltclnbro de 1D64 

CAMILLO NOGO'E1BA nA GAMA 
Vice .. PrcsJdente do Senado Federal, 

no exercfeto da presidênela 

Conv~ação. de aessão &OnJunta para aprooiação de '\"eto Presidencial 

O Pre.sidente (Ú) ,sell6do Federal, "'" Wrmos do ar!. 70, § 3', cu c<>,.,
IUtulção e do art. 19• no IV. do Reglmento comum. convoca as du.a.a Casas 

~ 40 Congresso Na-cional para. em sessões cOnjuntas a. realizarem-s-e nos 
di" 22 23 e 24 de setembro corrente, M 21 horas e 30 minutos, no Plc
Jlá,r1o da. ca.mara. dos Deputados. conhecerem do veto presidenelal ao ... :lro_ 
""to de Lei (n. 2.000-B, de 1964, na Cl\,ma,ra e n' 75, de 1964, do senado) 
([Ue i.nstltui sistema para. promov~ a constJ:ução de habitaÇÓes de inbe-

....... social. 
'. SeJlado Federal. 1& de •• \en1bro li<! 19M 

Amo MOUDA ANDWi 
Presfdtnte 

o PreSlaente' do senaClo .Féderaf. nos Mrmas: do art. 70. § 3°, da. Consti
tuição e do art. 1°, no IV, do Regimento comum, designa a sessão conjunta 
.. realiZar-se no dia 30 de setembro corrente, às 21 horas e 30 minutos. pata 
t:~c1açllo do veto presidencial 80 Projeto de Lei Ino 1.137-B, de 1963, na 

ara. e nO 110. de 1963, no Senado) que altera. o art. 189 da .Lei nO 1. 711, 
de 28 de outubro de 195Z. (Estatuto elos FuncIonários Públicos Ci~s da UniAol 
~o. tocante A. aCUmulação de cargos pelos médIcas, nas autarquIas, sem pre
JuIZO da matéria para essa sessão. já progrrunada. 

Senado Federal, 9 de setembro de 1964, 

Senador CAMIl.LO NQGUClI.A DA GAMA 

·Vice-Presldel'lte, no exerc1cl0 
". da Presidência 

I 

o Pre&ld~nte' do Senado Federal. DOS têrmos de aJ't 70 l ]0 da Com;. 
tituição tt do Il.l't. lU. P" [V, do Regimento ComUm C011VL>l:3 as iua~ :ju.~,,~s 
do Congresso Nacional para. em sessão conjunta a reuJJ.Zar-se no Qllt )(1 

:1e ~eteznbro do Bnt.> em eUl'SO. á.8 21.30 nOfe.s, nu PleI1árlO da, Câmal8 <1'.~ 
Deputa,dos conhecerem elos seguintes vetos presldenclais; 

- Ao tlfQJetc de Lref IY' '.0'23·64 oa C1.mara e nll 34-64 ao senado que 
extmgue cargO! e ct1.a outros, no Quadro de SeCl'etaMa da, Super101 frlbu· 
nal Mllita~ e dê outra~ providências I veto pa.rclal) e 

Ao ProJete de LeI DOI O,S7-A·63 na Cs,mal's e o'· 9164 no 5enndo alIe 

esteode para O exeI'C1clo de 1963 a vigência do crédito e.'ipcciM de ... 
Cr$ 500.000.000.00 (qUinhentos milhões de cruzetrosl outorIZadl) pela l.ei 

oI) 4 115 de 1M2 a nm de a.tender n. despesa eleftoro.lõ (veto total) • 

Benaoo .fI'eaeraJ., em :47 de agOSto de 19a4. 

Senador CAt.m.LQ NOG~ O'" OAMA 

V'lce-J:fresidente no exercicio 
ttB Pre~~dênc!t1 

o Presidprt.e jo S-en1trJt: FedE:ral. nos têrmos &;, art. 'i0. 1 3°, da COru'i'i. 
tuição e do art. 19. n° fV, do negUllento oomum, convooa 0...5 duas CnsM do 
Congressr NaciOna! para em sessãi.: conjunta a Tealizar.se 00 dla te de O!J
tubro do RDa ettt curso, a.s 2.1,30 b!>Trut, no P!cnárto da Câmara dOb Dcuu
tad03. conhecerem dos seguIntes: vet~ presidenciais (parciaisJ; 

- ao ProJeto de Lei Qt' ., de 1954 (C,N,J. que mOdifica a teglslotfio 
do.s imposto:! d~ ..'On..~mo t do SÕio e ,dA outra3 provldênela.s;.e 

- ao Proje~ de Lei n" :I,0ô7.B/M na Ctl.ma.ra e n IJ 85, ele 1964, no $p.. 
nado. que al~€ra a Lei n'i' ".131, de 3 de .se~l:lbro de 1962, e {hí ou!ras pro .. 
denOtas. 

Senado F~GerlU" em 2 de 6etembro de 1964. 
Senador CAMILLO NOGtreIRJ, D' 0,,\(,1. 

Vice-Presidente, no e%crcfclo 
da Pres.lélênc1a 

I O Presidente do Senado Federal, nos tênnos do art. 70, I 3. d. Cons- .; 
! tftufção e do art. 19, nl? IV. do Regimento Comum. convoca. as dt~?.s Casas 

do Congresso Na.c1otIal pa.ra. em sessão conjunta a rea.li:ZSl'-se DO dia 7 de 
outubro, U 21 boras e 3Q mInutos. no Plenário da Câmara dos DCpuu.,dcs. 
conhecerem dos seguintes vetos presidenC:Hlib'! 

_ Ao Projeto de Lei n,9 2,098-B-64, na CâmarQ, e n.o 97-64, DO. ~e?a.d:>. 
que estabelece normas para a l1cttação de serviçOS e otlras e aq!1tS!~.'10 dO 
ma.teriais no Serviço Públ1eo da. UnIão, e dá outras prC"lidênci.ls; 

_ Ao projeto de Lei n9 3.09C M g .. Sl, na ·ca,mara. e n 9 12S-~4, no Scut.d.c. 
que transfere pa-ra a Universidade do Br-dtl o ~1tórl0 Tecnleo da.· Cl .. 
dade Universltár1a., da. Divisão de Ediftclo:; Pllbllc~ do De'P~rtum'Znro Ao· 
m,lJúStrativo do Serviço Pilblico, e dá. outras proV'ldl'nc!a.s, 

senado Federal1 em 15 de !Setembro de 1954. 



SENADO FEDERAL. 
'), Sjo~SSÃO LF~GISLATIVA ORDINÁRIA, 

DA 5ª LEGISLATURA 

ATA DÀ 155ª SESSÃO, EM 16 
DE SETEMBRO DE 1964 

l'R>:~lJ)E:<CIA DOS SRS. MOURA 
A);DRAIJI\ E ADALBERTO SENa 

As 14 horas e 30 minut-QS 
acham-se ·presente.l .os Sl"s. Sena
dores: 

Adalberta Seua 
Jooé Guiomard. 
Edmundo Levi 
Desiré GutKany 
Marti.ns JunlGr 

~. LobãO da Silveira 
Victorino Freire 
Menezes Pimentel 
Jcmé Bezerra. 
Coa tez PereU"a 
Walíl'edo Gurgel 
Pessoa de Queiro:!ll 
Ermirio de More.ea 
Silvestre Pérlcle& 
Heribaldo iVeirll 
Dylton Costa 
José Leite 
Aloysio de Carvalhct 
,J~pba t MarJnho 
Raul Giuberti 
Gouveia Vieira. 
Afonso Arinoa 
Aurélio Vianna 
Benedicto valledare. 
Nogueira do. Gama 
Moura Andrade 
'Lopes da Costa 
Nelson Maculan 
Daniel K1'Íeger - 30. 

o SR. PRESIDENTE: 

A li.sta de presença acusa o Com
parecimento de 30 Srs. senadores. 

.. Havendo número lega.l, declaro 8.ber~ 
'-.• sessão. 

Vai Ser tda a ata. 
O Sr. 29 Secretário tlrOCed.e a. 

leitura da ata dQ se&são e.ntertor. 
·que é aprovada sem "debates. 

O Sr. 19 Secl'et.ãrlo lê ~ ae
guinte: 

encaminhandO à leVlsao do Senado' 
\\& seguintes pt;op~\iÇÕes: 

Projeto de lei da Câmara 
N9 158, de 1964 
(N6.1.282-lli, DE 1963, 

NA CAsa D'~ ORI(,Eftt) 

.Acrescenta 'Pu.rá{],'c!fo único Q:') 
a,rt. 322 tL.") Cót1.tgo Ctvil, dispOn
do sóbre a incomu·nicábilUiade dos 
bens adquiridos e das dividas 
C<1n8tituidas depois de ajuizada a 
ação de deflJUl'te. , 

O CongressO Naeiollal decrefa: 

Art. lO Ao art. 322 do Có<ligO Ci.
1 

vil e.crescentado o se&·U~llte: 

('P:ul\g.rofo único. Toransitada 
ero julgado, e. decisão COnceS31va 
oU homologatória, do desquite re
troagirá. quanto aos efe1tos en.tre 
os cônjuges, em relação ao.s bens. 
à data. do pedido..·' 

Art. 29' Esta lei entrará em "Vigor 
na data de sua. publicação, revola
das 8$ disposições 'em contrário. 

A comissão de ·COIl6titu~ção e 
Ju..tiça. 

Proieto de Lei da Câmara 
N9 159, de 1964 

(N' 1.611-B. DE 1964., 
NA CASA D1~ ORlGE~I) 

Dá o nome ,a~ "Senador Fer
nandes Távora'" à p<.mte sóbre o 
rio Jagua.rilJe# em Limoeiro do 
Norte~ Estado aa Ceará. 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1Q TerfL o nome de "Senador 

Fernandes Távora" a pemte que O 
Dep6l'tamento NacIonal de Estl'fl.das 
de Rodagem está, oonstl'u'indo ,?ônl'e 
o riO .1aguaribe, em frente à Cldade 
de Limoeira do N(H'te, no Estado do 
ceará. 

Art. 29 Esta, lei entra.r~ em vigor 
na" de.ta. de sua. tlublicaçao. ~evQga· 
das as disposições em contráno. 

E*PEOIENTE 
> i " 

DEPARTf-MENToc,.~~.I~~:~ENSA NACioNAL 

CHOF, DO "'V'e ~:~:~~~'C~~' gRJTOc:'~:~~f::C'Q o~ ~_D'C>6 
MURILO FERFtEIRA AL VES FLORIANO GUIMARÀES 

DIÁRIO !DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

Imprea'Q r •. oi ;cil.18 dO Depa.rtamenlo ~8 Im~rlnlli!l National 

8RASÍLIA 

ASSi'N'ATURAS 

REPARTIÇõES E PARTICULARES I FUNCIONÁ!\IOS 

Capaal 1 lnterlor , Capital e Interior 
Semestre ........ •.•• Cr$ 50,00 ~ Seme!,tr, > •• ~ ... "..... CI'; 

An!) ........ ~ ." ... •••. Cr$ 96.00 ! Ano ~........................... CrI 
• I 

39.00 

76,00 

Ext dor I Exterior 
An& ....... _ .... : • ~.. .. • .. Cr$ 136,00 Ano ............................... CrI 108.01 

- ExcetuadrS as para I) exterior, que lerão sempre anDais. !li 
assinaturas pode ''''\sewã" tomar, em qua1qner 'paca, por se,i:i meses 
ou \\ln ano., .. • 

- A fim de~OSSibilitar a reinessa de valores acoI1l''panhadoa d. 
esclarecimentos uanto 'à sua aplicação, solicitamos dêe:rn preferência 
.. remessa por eH) der cheque Ou vale postal, emitidos a favor do 
TtfSOllfluTO do D partamentQ da Imprensa Nacional. 

, - Os suple entos às edições dos órgãos oficlais serão fornecidos 
lO' assinantes s' ente mediante ,olicita~:ão. 

- O custo ,,"o número atra~.do ler' &cresCido d. C~$ 0,10 ., ".~ 
.:r:ercicio d,corri~o, cohrar.u·lo mal, eIS O.56~ 

- ANEXO AO PAnkc::-:" 1.007, Parecer n9 1.008, de 1964; . 
DE 1964 Redação linal do Proieto "" 

Redação tina ao PrcjefO de D(~creto L.egislativo nO 65, de 1964.' 
Decreto Leg'lsla ivo uI' ·79. de 1964 (11.9 146-~, de 1964, n-a casa cr.t 
(n9 38-A, de 963. n.2 casa ele ,origem) . ' 
oriflem). Relator: Sr. Wa!fredo ?"urgel. 

_"- C-om:sSão aPt'esenta a redação fi;. 
Fa'Ço saber que o Congres.s{) NE\cÍo- nhl dQ .projeoo de Decreto Legislatil"() 

mal aprovou, DOS rmos do art. 77. 11 ·~5, de 1964 (ll9 146-A. de 1964, na 
l 1~ da.. Constituiç o Federal t: eU. ~ .c.a de origem) que mantém declsâq! 
•••••••••••••••• - • " •••• ,.,. o ••••••••• Mensa?em do Sr. PresiC:lente da. 

Repú.bUca. de 11 do mês em curso: 
-A Comi<:lsãó de 'n.ransl;'or.tes, co~ 

tnunicações e Obras PúblIcas. PresIdente do, senijdo :F'újeraI, pro., 
----~~I mulgo o seguinte! I. 

donega(õr!a do Tl'ibunal de contas <Ia 
União, ao registro de contrato de -~ 
préstirno, no VAlor de Or$ ••••••••• .., 
100.000.000,00 (Cem milhões ae cruzej;,. 
roa) , telebra.do entte a. União Federat 
e O Govêrno do Estado dO PiaUl, COm 
recursos provenientes- da colocação 4Q 

I _ dê agradecimento de camunf ... 
cuçõcs referentes à aprovação de no
mes para cargoS cujo provimento de .. 
'Pende de prévia aquiescência do Se
nado: 

MellSao-em n9 239 Cn9 de origem 
371) _ °relative. à escolha do Sr. 
Gratuliano da co.sta Brito para 
membro do CoI16elho Administrativo 
ue Defesa. Econômica. (CADE); 

PARECERES 
Parecer n9 t .007, de 1964· 

Redação f;!!<ú do Projeto de 
Decreto LegislatiVO n? '19, de 19640 
(n9 3S.A, de 1963, 1~ Casa de 
origem) • 

, 
DEOnETO LElGIS~TIVO' N> ..•••• 

DE 19~' 
Mantêm ato do Tribunal de 

contas da Un - deJ1.l~atório d~ 
registro ti con rato~efcritura de 
cesséio de fUrei o à promes,'fa de 
compra e ven 

«Letl'1kS do TesoUl'o". , 
Sala das Sessões, 15 de setembro. 

de 191;4. - Antôn!o Carlos. Pr .. ldenlla 
- Waljreào aurgei, Relat<lr - Seb ... 
tião Archf!T. 

A.\'lEXO· AO PARECER N> 1.003. 
DE 1964 • 

Mensagem nt1 378 (nO de origem Relator: Sr. Wa.1fredo Gurgel. O Congresso, :"~ac onl.\l decreta: D fi, .t: 1I l.:lA ,~ .-. 
378). relativa .. escolha do Diplom .. - "e açuo na _ Pr",eto _ 
t. Milton Teles Rib:iro para Em- A Comissão apre"en!a 11 redação fi- Ar!. IV' :li: m1<Uti o o ato de Tl1- f:;r1~_i:"'t,a~~~~0..!5, cc:t,,:W: 
baixe.dor Extraordinâno e plenlp<l- no! do Proje\<) de Decreto LegislativO bunal de Contar. d~ Uniã<:, denegaM- o - ) 
tenciário d~ Brasil jun~~ ~ OOVêr .. n9' '19, de 1964 (n9· 38-A, de 1963, na Tio <!e registx:0. a C()líltrato-(~crdltl.lra de F'~g:~e; que o Congresso NQC1~" 

-~ no da Republica da C ma, Casa. de origem) que mantém o ato. cesSa0 de diIelto à prome'i.S8.1 e com- l1al apl.'oVQu nas têrmos do. art 11. 
n - de agradecimento da remessa do Tribunal de Contas da :União de- pra" e venda, celebl'6(do em 27 de agô:S .. '§ 1.Q da. Córustituição :Federal é 8l1t, 

de autógrafos de l)ecretos LegislaU ... negatório. de registro 0.0 contrato ... es- to de 1945,. entre Manoel Passos Mru~ 
vos prOmulgadoS: er}tllt'3 de o"JiSão de direito à pro- como ou~gante c~ente, o a Emprê. iPresideiú~··d···senadõ··Féde~~i··pr'<:. 

Me:m:mgem n9 24.1 (nQ de Orlgem messs. de compra e venda, feita. por .sa. Colomzadora.- Ma(dei'ra. Uandeirante mulgo () .segglll/ie ' 
to Manoel P8&O.S Ms.1a .. Empresa Co- 'LImitada, como olltorgadn c"'lonl\- . ., 

379). com referência. ao DeCl'e Le" !oníza.dora Madeirn Bandeirante L1~ loia. com !ri intervenJência das Emprê ... DECR1~TO LEGISLATIVO N~ 1 
gislativo n9 51, de 1964; mitade, tem 3,. interveniência. das Em .. -&as Incorporadas &\> Pat-Ilmônio Na. ' . DE 1964: ..•. ".,,) 

MeIlm1.gem n9 242 (ul,) de origem 'PrêSas Incor:poradus no Patrimônio eional, relativamente a urna área d.e Mantem. ,ato do 7TIbunazJ 
380 .. , com referência ao Decreto Le- Nwiona.l, relativamente a uma área "36.800 (tr1n~ e se-~ mil e trezentos) Contas da 'tIniãq 4enegatórlo ., 
gislativo nl' 52. de 1964; d'b 36.3()() 'trinta e s.ei:; mil e tl'ezen ... hectares, localizada oP'P Estado de SWIJ.- registro ao centrata ds empr; ~ I 

.Mensagem n9 243 (n() de ol'1gem 't.d.!) hectares, l<>tallzawl. no Estado ta cata.rina., !rontef.iça COln a Repu- mo~ celebrado entre 4 unido iTt!ti. I 
:180, COm referêncIa ao DeCT~to Le- de Santa catarina, 'bliea. Argentina. deral e o Govérno <to. E$ta<ro ~ 
gislativo n9 53, de 1964. ti Sala das SeS.SÕe;~, 15 de se~mbro Art. 2'? :tste D reto LegLsIa.tivo P:aut. ~6" • 

Ofícios ns. 2_262 e 2,263. de 11 do de 1964. - Antônio CariPs, Presidente entrará. em vigor n data de SUflj pu.. O Ci>ngres.so Nacional decreta.:~ 
mês eÓl CUTSO, do Si. Primeit'l'I Se .. - Waljredo Gu.rgel', Relat-o? - Seblt3~ blic8,Qã.-o, xevogalla,s ~ dis:pos.ições em Art. 1~ lt mantido o ato do > 

cretárío da· Cãm&ra dos Deputados, tiáo Archer. oontrário.· . bunal de Contas da União denegoa _" 

I .. 



Quinta-feira 17 .. 
..... r() de registro ao conh'ato de em
préstimo celebrado em 31 de julhO 
de 1963, entre a Unjão Federal e o 

,Govêruo do Estado do Piauí, com re_ 
CUrsos provenientes de colocação de 
'<Letras do Tesouro", no montante Q.e 
!Cr$ 100.000.000,00 cem milhOe. de 
muze~ros) . 

Art. 2? 1tste Decreto LegislatIvo 
Ielltrará em vlgor na date. de suar pu
blicação, revogadas as disposições em 
EOntrário. 

Parecer nq 1.009, de J 964 
Redação /i114l do Prcueto de 

Decreto Legi~latwo 1].9 66, de 1964 
tn9 144-A, de 1964, n«. Ca~ de 
origenr,) . 

Relator: Sr. \Va~tredo Ourgel. 

A CoJD.i.'5.são apresenta a l'cdaçáo li. 
lDal do ProJet-o ele Decreto Legislat1. 
!t'o n? 66, de 1964 (n'i' 144-.A, de 1963 
lia Casa de origem) que mantêm de~ 
c1são denegatória. do Tribun.aJ. de Con .. 
Ikl& da. União ao contrato ele emprés.. 
limo no montante de Cr$ ....... ' .. 
1100.000.000,00 (cem m.ilhões de cruzeJ_ 
Ir<ta) celebrado entre a. Uniâo Federal 
• o Govêrno do Estado do Pará. Com 
recursos provenientes da colocação de 
"'Letras do Tesouro". 

Sala das Sessões, 15 de setembI'O 
Ide 1964. - Antón.:o Carlos, Presidente 
I-: Wallrido aurgel, Relator - Bebas
'lido Archer. 

ANEXO AO PARECER N9 1000 
. DE 1964 • 

.Red-ação final do Projeto de 
Decreto Legtslativo :oW 68, ete 1964 
(n~ 1H-A, de 1964, na CU$a de 
Orrgem) • 

Faço saber que o CongTe.sso Nacio
D8l aprovou, nas têrmos do art. 77 
i 19. da ConstituiÇão Federal e eu: 
FlfeBldente do Senado Federal pro
mulgo o .seguinte 
VECRETO LEGlSLA TIVO N' _ l!1Ii4 

Mantém ato do Tribunal de 
Contas da Unirão denegatório de 
registro a contrato de empresti
mo, c,ezebrado entre a .Unido Fe~ 
del'al e o Governo do Est.ado do 

,,' pará. 

'--.o CongrC€so Naclonal decrete.: 
: Art. 19 E' mantido a ato do Tri
b~al de Contas da União denegató
rio de reglStro a contrato de emprés~ 
4Uno. celebrado em 24 de maio de 
1963, en tre a união Fed.ert\l e o Cio
-verno do Estado do Pará, no mOn
t.ap.te de Cr$ 100.OOO.OOQ,OO (cem mI
lhões de cruzeiroo) f com recursos 
pr()venientes da colocaçã.o de "Le
tras do Tesouro". 

Art. 2\1 &te decreto leg!slfl,tivo fm
trará em vigor na data de SUa pu
blicação, revogadas as disposíçõe.s em 
CIODtrário. 

Parecer n9 1.010, de 1964 
Redação final d-o projeto de 

Decreto Leglslativo uI! 48, de 1964 
(n9 104-A, de 1963, na Casa de 
Origem) . 

Relator: Sr. Walfredo Gurgel. 

A. Comissão a.presenta.· a redação fl
nal. do Projeto de Decreto LegiSla_ 
tivo nl,' 48. de 1964 {lJ9 1M-A, de 1963, 
(n9 1{14~A, de 1962, na Casa de Gri

tem) que mantém decLsão de 'regis
tro, sob reserva., do Tribunal d';! CQn-. 
tas da. União, de despesa para paga
JDento à NOVACAP, por serviços te
lefOnicos prestados ao DASP. . 

Sala das Sessões em 15 de setem
br() de 1964. - Antonio CarlOs, Pre
~dente: Walfrelto Gurgel, Relator; 
Sebastião Archer. 

DtARIO DO CONGRESSO NACIONAl: (Seçlio 11) 

ANEXO AO I'ARECER N' 1.010, 
DE 1964 

Faço saber Que o Con~resso Ne.clo~ 
nal aprovou. nos têrlllOs do a.rt. 77. I 
19 da constituição Federal e tu. Pre ... 
sidente do Senado Federal promulgO 
Q seguinte 

DEC:tETO LEGISLATIVO N' _ 1"64 

Ma.ntém ato do TrtlJu114l de 

J!$ _ .t:: 

da. hoje,' às 21 horas e 30 mmutos, 
pe:-a aprcc!ação de vetos pres!d.en
cials. 

A matéria da. se$â-O do Congresso. 
Nacional prevista para hoje será co .. 
nhecioo e d.18cutida DO dia 8 de OU~ 
tubro próximo, à mesma hora. 

Há oradores ln5crJtos. 
Tem a, palavra Ô nobre Senador 

José Gulomard. 
O SR. JOSIl GUIOM,1RD: 

Contcu <la Uniã.o denegatório de 
regístro, de despesa para paqa- (Lê o ~eguinte d'SCUfSO) - Sr. Fre .. 
menta à NOV ACAP. por 8I6Tvíços sidente, 5rs. Senado:'es, andou há. 
telelônicos prestados ao DASP. pouco te.mpo o meu E<itado nas mall .. 

chet..es dQ6 jOrnuls. Motivo _ des .. 

Setembro de 1964 3267 _____ acza _ __ t1! __ 

"encall1e" de armazéns das pra .. 
Ças de Manaus e Belém, oS .. 
lIlhor J(Mé Augusto de A.raUjo au. 
to. izou a tran.saçã..o, para. paga
mento à vista. o que fOi feito, en ... 
crontrs.:ndo-se aa fechadura,<;, ago. 
Ira recolhidas ao almoxa11fado do 
EstadO, se.tn qualquer pOs.s.1büi ... 
dade de sua. aplicação. 

Veio, depois, à. trIbuna do Senado. 
um dos eml:)alXadon'-s ma1S crede.n
ciadQ:; do Acre nesta Casa, o llO~. e 
colega e- cDrl;lial adversário polltico, 
Adalb-erto Sena., nome que mmC~ono 
sempre com ag-rado e cOll.side-raçãO. 
ReconhEço, antes de maIs na-da, t' A 
.autaI·idade no tRSO, poIS, S. E::-;.'" ~e 
nâo era o tio do anterio~' govê.no, 
ainda. e se_m dúvida, o iio do CX~ 
gO'o':.:xnador José. Augusto de AraujO. 
E o qu'e di,s.se essa alta figura d~ 
nlh,".s.a 1'e)':',re",entação? Levantvu cer. 

• 

O Congresso NaclOnal decreta: vIa de bilhões de cruzeiros, dos co .. 
Art. 19 E' mantido ato do Tribu- .fres }:lÚblicos... Sabe-se agora, todo 

nal de Contas da. Uniã-O deneg@.tório mundo ganhe. va, per conta do di~ 
de registro, sob reserva de despesa, nheiro do Acre. Todo mundo com~ 
no mont.ante de Cr$ 26.887,60' (vinte prav(J", funCIonários, ou não, por con~ 
e seis mil, oitocento.s ft oitenta e se- ta do govêrno acreano. E todo mun .. 
te cruzeirOS), pa,.:;a pagamento à do - O' mais grave - era agente 
NOVACAP, por serviÇQS teletó~cos pagador do Tesouro Estadu\ll. E' o 
prestados 6.0' Departamento de Ad- qUe se vê da publicação. de parte dO 
mlnLstraçã,o do S~rYíço PúblIcO'. lnquéoi"ito militar que aU se fez .•• 

Quem quizer se informnr sõbre O' que 
Art. 29' 1!::ste decreto legl.slatll'o en- se p~ava por ês6e Brasil afóra. em 

trará. em vigor na data de sua pu" um dos seus recantoo mais longín .. 
.bllcação, revogad<ls 8fl disposiÇÕes em quos, bn.sta lêr os jorn'l!s cariocas de 
contrá.rio. 14, ou 15 dQ mês próximo passado. 

tas dÚVldr.s! ... Primeuo, sOlJ:e QS 
númerOS, obsu'va.ndo que aoS Ql-la,ll~ 
tias dfsvlaOas náo eram a~~:ím tão , 
grande::, pa..t'a. o alarde que Se f"Zi& 

Parecer nq 1.011, de 1964 
Redação final do Projeto de 

DtXreto Le(ftslativo 11.9 ü-, de 1964 
(n9 104-A, de 1963, na CCUla de 
Origem). . 

Relator: Sr. Walfredo G\lI:gel. 

Veja-se, por exemplo. D que estam
POu • A Notícia" dQ Rio de JaneirO, 
jamal dirigido, Cl'e:o, pelo nosso iluS_ 
tre COlega., da outra Casa do Con-

- cêl'ca de uma, ou duas dezena.') de 
nÜlhõeE! Em verdade, cOllsas despre.
zíveis qUe nem pagaram o ba;ulho 
da. publicidade. Ta.~vez tenha razão, 
S. Ex:~ '" Duas. dezenas de milhõt.!. 
nesta. éPoca de inflaçã-o galopante, é 
roubo de galinhas ; •• 

g.:-esso, Deputado Chagas Fre1W.s: A puoliclctade H~ita, H>gundo Sua 
Ex-Go\'ernador Seno dores e Excelenci,a. visava fins politic;os. Fal~ 

Deputados roubaram 2 bilhões dos tou, e foi pena, que dlslle&e de quem~ 
cofres do Acre". ou de onde pal'tiu' a idéia da publi~ 

Elevam-se Q doioS bilhões de cação de peças do inquél."l{O; ma-s, 
cruzelros os deSVIOs de dinheIro &creditu\'a, os fins eram pol1ticos ou 
~ 'blico no &st<ldo do Acre, no d e v i a lU ser ..... Calculou ••••• 
períodos de julho de 63 a mar- e reca!Culcu. os algariSlliOS ext.raldoo 
ço dê8Se ano pelos quais são res.. dos JOrnais, pada chegar a seguinw, 
ponsáveis o ex-governador José e curiosII Ixuclusão - 'Palava:-se em 
Augusto de Araújo e seus asses- mais de doh bilhões de cruzeiros 
sôres, dois senz_dores, vá/"ios depu- roubados, e S. Ex~ só encontrou na 
tados e6tadlUl.;S. prefeItos do in- relação pllblicada, uma oa duas de
terior e da Capital e Um JUiz de zenas. de ml1hôefj; então, lIa difclTn-
Direito, ça, isto é. nos bilhõe.s, deviam andar 

A Comissão apreSenta a. redação 
final do Projeto de Decreto Legisla
tivo n9 39, de 19~4 (n9 l05-A, de 1961 
na Casa de Or:gemJ que mantém a 
decisão do Tribunal de Contas da 
União denegatória de registro aO têr
mo de contrato celebrado entre o 
Departamento dos COrreios e Telé
grafos e a. firma I.B.M. _ World 
Tmd CorporatlOll, para. locação dos 
serviços de máquinas de C()n~abl1i
da<le. 

Sala das Sessões, em 15 de setem
bro de 1964. - AntonIo Carlos, Pre
sidente; Waljredo Gurgel, Relator; 
Sebastião Archcr. 

O inquérito pollcial-militar, meU.dos (),') adversárioo potítieos, elo 
presidido l'elo tenente Tnles antigo govêruo '" Nâo hilvla por 
Monteiro de Castro, arrolou os onde fugir, E dai, prura ajudar u 
implicados, tendo sido pedIda prl_

1 

nobre coJ~ga, teria de conclUir t·:lm_ 
são preventivo. dos mesmos e o bem eu, que no austero govêl'no de 
seqüe.')tro de todos os seUt> ben"3. JOsé Augu.sto, qu"m, se ap-oveHavn. _ J.. 

ExeZusiliidade dos b()nefícios e cortesins da Palá .. ~ -
ClO, qUEm ~ugava' as cotre.!: públicos, 

A~EXO AO PARECER N9 101l, 
DE 1964 

Redução rnal d>() Projeto de ]).e
ereto Legislativo n9 39, de 1964 
(n9 105-A, de 1961, na CMa de 
Or-;gem) • 

Paço sa.ber que o Congre&:iO NeGIO
nel a,provou, nos têrm06. do art. n, § 
19 da Constituição Federal e eu, Pre .. 
sldente do Senado Federal promulgo 
o .wguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' - 1964 

Mantém ato do Tribunal de 
Contas da União denegatório de 
registro a tênTlu de contrato ce
lebrado entre o Departamento 
dos Corretos e Telégrafos a fir
ma. I.B.M. Worl4 TraCle Corpa-

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 E' ma.ntido o ato dO Tribu

nal de Contas da União denegatóriO 
de registro a têrmo de contrato ce
lebrado em 23 de fevereiro de 1956, 
entre O Depa.rtamento dOS Correios e 
Telégrafos e a firma r. B. M. World 
Trade COl'P0ra tion, para locação, pe
la segunda contrl/ttante, dos serViços 
de maquinas de contabilidade. 

Art. 241 t:ste decreto leglS1a-tivo ~n
trará em vigor na da ta de SUB pu
bHcação, revogadas as dls~Jções em 
contrário. 

O SIt. l'ltESIDENTE, 

(MOUra Andrade) - O expedien-
te lido vai à publicação. , 

A Presidência. comunica que, aten
dendo A solicitação l'etebld6 da li
d~ra,nça da Maioria da Câmara dos 
Deputados. deliberou cancelar .. ses
.são conjunta que deyerla ser realiza-

Pelo balanco contnbil aue os não eram 05 co:religionarios, ou ami
rel:ponsaveis ~do IPM anexa:::am go,,", e sim Os adversáriOs, ou seja o 
ao prooesSa çonswta-se que as pessoa da velho PSD! Boa descüber~ 
firma& Benarrós & IrmãOs e Be- ta esta, poderiamos dizer, à moda úe 
lém Diesel S. A" pertencentes Viejral Já se tem dito muita colija 
ao genital' do então secretário de do PTB, sobretudo agora, justa ou 
Finança.::, sr. Daniel Israel Be- Ílljustnmonte ". Mas, nwguém.se 
nálTós foram as ÚniCR.'i prática- lembrQu de acuSa.r 05 nOssos dist:n~ 
mente a negociar com o govêrno t,Q,9 adver:sá~·io.s no Acre de mna. !ão 
do Estado, quer em Rio Branco, !e:a ação: - segurar algu ... >na r,Rbra, 
Manaus, Belém, ou Rio d.e Ja- para o p.e~soaI elc -l6ra ma!!ltu. 
neiró, faturando m ais de doj,s Trata-se de drescobel'ta. originalissi .. 
têrços do ~ue o cx~governadoT ma! Ma.'; é anedota do senador Ada!
de s p,e n deu nas aqUisições de berto; e nela ningUém acredita, nem 
matenal de qualquer natUl'eza. A lá, nem cá. A turma que inv~diu o 
intermediação do Secretál'10 de E,H,,1do dUl'8ut,e o go1'êrno pa,ssada, 
Flllant}% em tôdas es:sas COm~ era ãvida demais, para eSsas gentL 
pras, de acôrdo com o IPM, foi I e z a das, insInuadas pelo Senad')!" 
dOlo...<;,a para Os cofres estaduais. acre ano '" Ao contrário. Era t'ltma. 

As fiymas arroladas, de pouca de - Mateus, primeiro Os t·CHS! IMO 
expre"sao antes do gOltêrno do fim! Ba,í:ta referirmo~nos a um .':'ó 
Senhor José Augusto de Araújo, dos fatos do inq.uérito, para cOlllpro
vendel'a1l1 ao govêmo ou no mf- vtll'mos o l'lêdo engano" do Sena{lo1' 
nimo foram agentes ofici:lis das Adalberto _ um tal de Bena!'l'Ós, que 
transações, desde gêneros 1a11- pelo nome não se e.s4ueça., e)':\ o 
menticios até um avIão Douglas, hábil secretário de Finanças do E<o.· 
adqmrido ,sem verba espeCifica € tado. Verdadeira. máquina. de fazer di .. 
por a.utorIZação do superinten· /Ilhe·iro, mas sobretudo, grande compra. I_ 
dente ~ SPVEA, Senhor An- dor. COmprador de dezenas de mith,~"'s 
drade Lllna l'q.ue ficou de for~ ... De quem comprava? _ do própr:o 
necer o recurso apol'tunamel)te". pai I O filho, nas agruras do Acre, 

Pitoresco mas compl"ando, sempre, em nome do 

Entre as centenas ôe irre
gUlaridades aponta,das no IPM 
figura a aqUisição pelo govêrnó, 
em 1963, de 3.510 fechaduras no 
mOnt.ante de cr$ 12.636 mil. 
Apesar da informações contrárjas 
dos órgãos da administração, de 
qUe 08 servIços póbUecs do Aci'e 
não tinham capacidade para. uti
lizar tal quantidade de material, 
e 9ue .se tratavam ele artigos M. 
calCas, reprf\'ient.ando mesmo um 

Acre; O pai, dono da firma, em B""~ 
~ém, ou Man6us _ fornecendo paJ'.lf 
o Acre. E COlno se negociava? COmo 
é que o fUho cOlllprava do pai? Ora. 
que pergunta - sem concOr-tcncia 
nenhuma! A moda de ca.<;a. 

Senhor Presidente - 51'S. Sena .. 
d~res. lt o qUe consta dos jorn;üs da 
dla 14 e 15 do mês próximo passado. 
Tudo ext.raido do inqUérito militar. 
:Mudruno.<; a l.lngua.gern, mas não 
a.crescemo.:; nadal E a-Índn. há (p~m 
E.<;peF-e pela 'VQlt& <J.o Senhor J05é 
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~l'auj() pa.."'a a Go.'em.rdoL'lll 1.o1ilào Meneghew, GOl'e!'Ull.!'o;' do Es-l no Pôrto de Nova IorqU€i t.en!iO\ Votaram "sim" 30 Senhores So.. 
~cre par eDl'a e graça do PCdt-l" Ju- ta,do cio Ro GL,r:·:ie fu) S'.).l, ...... I: pare~er~ oob n<:l 82 de H'54 da 113dores, e "não" 6 Senhores Sena .. 
liclário. Vai bater-se, ou já se ba. O SR. pnE:~H);'.i';'l'E; COmlf-SRO tie Final ças. fH~'orávell dores. 
-eu ,às portas do sup.cmo 'frib~nal. I A d"LSCÚ ... <;süo toi ellC nadt no dia. r ..-
! pnr intermédio de qU€-m?!. De\ 11.'n (AdaltE'::to SC[' .•. .1) _. O <.:::enhor 19 10 do, corrente. ' O p;:oJdo _~iá aprovado. Irá à 
~dvQgad-(J, de n~ Erni.ll1i .1·-agu..."ldes, <::ec"ehlr;o irá prccej."" à !"i'u"a de '. ' . I sanção. . 

d T~b I Ele'tofal de"" _ . .;.. ", ' ~\ - ..... '". . ~ Va!-.'íe }}roceder a. v ~!lçãO, ('lU i,s- . , 
~x-Juiz O' i.l u~ '. telex re.ceo:do .. C,? 1. r~:uaen~e 6...,\, crutinio Becr to E' o seguinte ~ projetO', ap:'O~ 
~1'a.sil:a. órgão ao 1 n d a encant;.':{ll.do As:emblé:a L'~L51a :1~r,. do Est;.2.d.o do f.' • ."I'ado·; 
los pleitcs eleiUJl:ais. 11(· Acre. Acre, _. i A Sess2.\) será 6USp.? ~ por ,1Igul).s) 
Bonne ch.ance _ Dlga;..nos cem::> Ç>s É 1idJ o s:2gu!.nt,~ te:ex i mOUlC>!lt.()S .. enquanto se aguarda 8.' PRQJEl'O DE LEI _nA CAMAPvA 
:ranct;.SBS, Mv.s e.'ita é ;iJutra hlsto-. . ~ ,~ _ t nnds ao Plenário: dDs melllbl'-GS de.! NQ 106, DE' -196-4 ' 
:ia senhOr Pr,es:dente, de mer~s; D~ . ~·O -;;_ ~~,j. p", J:o,20 pOl Broilio Comi~ão de CO:nJ;titui io e JtlS-t-~ça, 1 (N0 101M~B, de 1004, na ori~e!ll) 
~oincHl~nC1B.fo. '!rue r-ze\ft-ndo contar I,Vle~ra - -:~-o-{~.. . quo:? está- reunida. I 
iêpO":S ... Por hor2:~ devo V?lt~_ à Exmo. Ser.h::..r P:E's~,denf,p' elo S~na- Con.ccde 'isençâo- de- ticen~d. 
1h:pmidCuE'. a que ~a- \Ti\!_ . lcie1'l:u, do F~e-ral _.B,'udL.J _ DF. 'EBt.a_ Sll~'ij)en:.a ~ sess o. f impot'.~os e taxas que reca.em. na 
'nt"e Os dadOS do inque-:."llc, ç os , ,suspensa a se;)s~ às 1,; hor(J.s~ I impoTi~W;ão -de unta cltnfazz 1!W .. 
;ii.!~u!cs do :3en-adcr Acialberto o Se_na. , ~h="gaI~do éGnt.~:.~l,;n;,o ':~~,3: .A3f:,erry.- I' c 10 minutos e I'eab na aI.> 15 ho- '1!{'~ de campo,' completamente 
l'rata-be de bilhões, ou' de 1111lhóes: arela h~"er {) B:,ncQ ~ie~ C~!~lto ?-.t1! -ras e 15 m.inutos. equipada, doadA;. à UniUo Norte 
for~~idos nos cofres do E2t.:t.do do A..'l1azôma alltc:1,,--::rlo ~:~etlç~", .. oca.! t .', ',_ Brasilltira da_ Igreja Ad.t1en.tista. 
p-.crr:'? A no~? vêr, .? €:llcaneg.~do do stT.S~~'-r:de: o~~~a~~.~." ,};ni\nc,..a~el:!OS 1 O .SR. PRE~IDJ:!:NTE: do Sétimo Dia, que se encont.ra 
,nqu:.:ri~o mlhtar f.Oi modesto 119. t. a{t4tlvo:,.~O: E~er ... ~.a~ •• ,r,as d;,t ,,~yg.~o, 1 (Adalberfo Send) Es á ncbed..a a 1tO põrto de Nova. York. 
<l.valu,:c.:o dQS p-;jmzos! E {) ~nad.o!, .unos n, .... '~m~n"e ,?,e"-enç~ \')._sên<a~. ; se:ssão, . O Con!!::esso NaCional dec,reta~ 
modsstüSimo. nJS seus ctt!eu!ú( ,0, a_erta~ acê::ca gr~".es p.:~nízos advl.- 'I" .' . _ -
lfsalto ao Tf,S:J.uroo aCl'ean.J e multo rao C~3s..:~ produlorB: a.~,~eana. caso FOl anunc~, an~<;. a voUi.-çao do Art, 1° E!' concedIda isençúo de 
:n'!Ct! Custa a. crê!', aqui ãe longe, I se ~onc=-eL1z.~ t:d meqld:): F1.!·::l~as ~s Projeto dI;:: Le\ da. Caro I!l n'~ 106. de impôs to de lmportação e de CODSu
:;!f',-"c:nnc se pode, a.s::;lm; num lugar nuus ccnceHuad:l~ '~eU1~.se uA~enc~a 1954, Que teve sua d:.sc sao en,:err~da mo lTI{'identes na imp",:,taçã.o d~ uma.: 
[H'qutflO adqt1Íri~ .. .se tamanha p!'á.:. C018'IJ30 tC~3.1 fale!lcU',s q\la.s~ meVl- no 010. lO do corrente. I clinico. nlllvel de campo; comp:eta. 
ti;a na.' ,cé:~brc a:te,_~.M~05._ os mais t~vei.5. aC:-lT1?t~n-d.~) !r,a,vlSS~nlO pro- Voai-se" O!'U<.:ede-r à ·w ação, em f'~-, mente ~Ul~Rd~', doada .à União o~01'-
::;u\..,;;' r~.,.u1tatlc,>-alh.iDilÔrr:-J:COJ.! AL b~ema., mo~me~c,e 5:lbyI)do--se l;f!r o se· c"utinio sécr to~ 'te Braslle'lra da IgreJa- Ad~eJ1tlsta. 
gun3' eXtlllpio-s" a vol _ d·o/,seau. - nng~eJr(~ ~erOl .RIlOi'.!m{;. Ptcpon~e:,,' . _t: • do Sétimo Dia., com s!,!de na Cidade 
Um G ....... ~madGi'~ProVl::õ. io ~crneou o' rancHl, limlt2S ll1terllaClOu,,:'s rl _110 5'0 Em_ rotaÇeo. (Pausa) de Betém'- do- pará., e Que §B' encon~ 
paI pala lOgo em se--5uida, s. er apo:- \ Estad? Acre, maJs l?-0YO 'ESta~o Fe- Procfde-s.e a vota.' ção tTa no Põrto de No\'a,Yor)i:. 
seu'todo llf' c~!rgo.· entro' Goverpa~ deraçao, ~uja eCcnomlQ .se ba.sE'.u qua- - . 

" - , d I t n :'l'a.ch ~e . ,.. - a I Art. 21> Esta Lei entrará em: vigor 
dc~-~P.Q"'lSát:iO, por °cter.'re ... o e seul~-e exc U."1'.i8.1Uell e . a o~QJ:_ a, rr. - Vai-se pl'o..,--eãe-r a a· W(l_Çê,ao (P U-., na- 'data de sua publiooçã.·,. reyoga-
P

róprio punho; 'e:~v-ou a conSOl·te, :eee m;-lhof . cO!l$!derça.o ~?Ol' pa:-te sa). . I 
lT.E:a dÚ'Lia de niv.e:s aciro,a. daquele, ~ e~tabeieClmento d~ c.edlto, que 1 daS as dl~1Josiçõcs' e.to courrar o. . ~ j 

~m que se achaVa t-ão gentll dama;! uno poder.á. de modo algum fugir suas e. ':~~~~2. "sim" SeuadOn°s, I O SR. l'RESlDEN'l':E: ~'. ~ 1 
.m che"gando. o pr.mello GDYerna~ respcns-a-!:)ll1~a~es. releglmdo ,~e:;undo I" . . 'I 

cto;~Q!eIto não ·pe-:-deu t.eL.1pO "enqua. ptapo 'O pnn:lpal produtor late~ no Houve dUas abstençõ (.:\fourtt Andrade) - Pa$s1\~se no -j-

dt'l1.cdC"·' é o 'Vf2-rmo de agora, o pró· P3J;5; Saudaçoes. ~- !labor J!lnl?!. _. tite~m- segui'-?te. '0' ; •• '~ 
'prio cunha.do. e de fôrma ilegalis-' pr~!~e~te em ~xe:'cíclo ~<\ssemb1ela í Nao há llumeru' regl votação. - em _ prlmeiro turno. 
s:ma. Fora 0<1'0 terreno s..runinistra- LeglSlatIvr{, 1 Vai.;se procede: à.ch do projeto .de LeI-do' senaóo 119 
tivo-fl1mmar-, há OUtl·O.s as?ecros O SR. PRESIDENTE; .; te para Sul. . 15, de 1962, :ie !tutoria _do Sr-. 
gTuvfs -como o capitulO. ~o charoadQ Senador AI'Y Vianna, que prolbe a 
"e:1quatl ram en to", ou das n{)ffie~~ (Adalberto Senu) - O Senhor FI i rémoçâtJ do servidor·púb1ico civil 
çõe.s por listas, Msunto, dos maIS 3e\!:retário val ler '-telegra.rna, ehégado ' ou a'llt.ã.rquico da União, tendo p3. ... 
e.~cabJ:-osoi" desta o República. A Re-.- à Pres:dênc!a_.' -. i RESPOI\,'DER...4.M A CI AMÁDA os ,- r.ooerés (tis.· 791 e 792, de. 196;1, 145. 
yolucão de Abri! 'não canseguiu a!.. É lido o 'seguinte \ SRS. SENADO '5; de -1963 95, 96 e 97 de 1964) das: 
canç?t-lo. r'J-:que nluit.a .gente com I' Comissões <1e COnstituição.e Ju,3.. 
cheln~ dt' -'1nti<ia<t~, P0S5.l;::"211mente, TEl.EGRAMA . A~dalberto Sena. tiça: la pronunciamento:' . pela. 
l.ria pSlf!t u mierno .'. No ,p~q.u~no Senad;:lr AUTO de Ma-ura. An1rade José Guiomard constitucionalidade; 29 pronuncia-
A~re que so tem Bete 'mUnlc:;';'lOS, Vivaldo Lima menta:, favorável às emendas da 
for .. m ncmefl,d-os cerC€'._ de três mil Pres:dente Senado Federal - B:.9.- I Edmundo L~\'i Oom!.ssflo de Serviço Público Civil 
nn:,'Os- funCionários, ano e meio de- ~Oia _ DF. ·1 :\olartins Junior e de Plenãrio; de. Serviço -PúblicO 
~;-& da e.,t:!.dllalizaçào, à revelia, do - Pedro carneiro Civil: 19 pronunc-iament.o:~ fuvo .. 
G~vêrno Federal, más. ainda pOr De Ital11:~l'atí - ,Rio 29-IJ...64. $ugenJo Barros rável, com as- emendas-=-que oie .. 
canta 'Qéle, .'. E o p'oor é que, quase RB'J)ortando.me ~1nhH yii1ta seu Victorino -Freire rece, sob ni. 1 e 2-CPSC: 29 
tudo na \Jase de docwpenotos grado.- Gru~inete valho-me' dêsre Im~io ~re. Joaquim Parente pl'.'.:o-nundamento: Pela. rejeição 
ST)'i?, cu fa\~o5-! pai cünchl,umm, -- l', egradecé penhoradament:e a Vo~sen- Menezes- Pimentel- das emendas de Plenário; da 
G..<:sa!t-o pr:ncipal ainda n~o f<li apu· cia e a seus pares aprovação d.o meu JoSé Bezerra Segurança: Nacional: 19 .pr<mun-.' 
racto pelOS jnquéritos do o Acre. EstA nome para exercer elevado cargo EmM Cottez ~ereiI'Q ciament-O: (em virtude da 'apfQ. ,~ 
escC'ndido na maior mltquina de elU- baixado! Brasil no l?aTaguai. (COr- Walfredo OÍlrgcl . vação -do Req~ o 91~63). favorável,' t; 
pregu!smo já. montadà nll !,mazôniS., -diais saudações. _ K. de Souza GD- (l-o-nçalves de Abrante ao Projeto e ils emendas d? Co- J ti 
quIçá, neste paiS. guare.adas as d~vt- mes, ohefe do D'?pa:-tamento d,~ .João Agripino miS8ão de Serviço 'Público Civil; . ~ : -
da.s p:-o-po;ções .. , Daf" p. peida0 de Assunt.os JUrídicos. - BalTOG Carvr.lho e 2°_ o prollunciame--liu.!': pela te ... 
&llb5t~,n~i1\ do SU1J~1"fi\tUY:1rr~ento Üf' COMPAREC~"'.r .... ,AJS OS José Erinirio ~eiçáo !los emendas de- Plenário. 
d'Cz:,u":tS d,:> milhões, da_ ('om.arrdita ,~~u.. 1l Silvestre Peric1es ~ 
Ben:..t;-Qs, pri e Eenarró.s' ,nUlO! Daí . S.E~!lORES SE:SADOltEB HeribaJdo Vieira A y.otação será secreta. 
2JS car..!c.<.: de Senador Adalbert-o, e as Viva','o L'-. Dy)ton Costa. Em vot,ação o' ,ProJ'eto, sem pr. ej~lL 

.I. t '01' t '-'- I,;. ".LU Jose ~ite d do pró.,ric. inqut::':i c mll.tsr, "orna. oPi;,dro Ce.rneiToo AloysiO. de cravà1h" 2.0 das eIDE"l:_ tt!'j. " 
rem-:""e mes~uml1:?..s, po-1:S, outrOs Eugênio Barros Antônio Balbino 05 STS. o Senadores la. POdem. vo .. 
"valoTe.<; :nais z:1tos ~ lCvólptam",.. Sebastião o Archer Josaphat Marinho. ~nr. (Pilttscn. 
Os nr.~~o'S· três mU ·-'lla.tr:ota~ n;)i.uea- Joaquim parente Réul Giubertt 
d:Js i!"I~;n.l:armcnte qup...se todQ"', e3- João Agr1tllno' Gouve1a VH;1ra. 
1f-.o jU-7CnS e Eaà~os-; gi!iç'as a- ::l'cus Baras carvalho Afo~ Ar1t'i!lS 
nuo %0 mO.r:-e;.· ttJo ~j 'J ~.;)mo a. AntôniQ "Be!bino- Aurélio Via..o;na 
Unl.i1-o t1nO tem Q,UCr.1 a 4e.lcnd!, irá Jeffer<'on de AguL"tr Benedito Valladai".'!1 

---;pa:rar-1h:,s.n \'i~a inteira;\ então - o Gouvêa· Vieira ~ Nogueira da Gama 
f'.~S~~tó do AC!"c c1.:::t,ara l.g c~n~enas o Lino de M~t,to{ Moura. 1\l1drode 
de. b!!tf.it, q..u~il t.:·Uhé-es . o JOSé Ella-s Lopes da Costa 

E's a'! o dJcu!o mals p,:mavel. Si., \ Me1l.o. Braga ~ . Ne-lson !\!iaeulnn 
j)!10r Prrsid~nte e SIS. SE:n-llctOTeS_ Antônio Carla.. . Meto Sralfã o

- , 

(JI-fufto ,em; -rnuitj bem.)' Renato Silva Antônío Carlos 
_ O El<. P:<EillD;-:;TE: O SR, PRESIDENTE: Renato SUva _ D~nlel Krieger' é 
- (Ada)bcTto Sena) - Sõbre a mesa! - (Atalherto SWl1) -. Não há mais Mem de Sá (381.' 
eomunkação, qUe vai se'.: lida. })elo, ondores inscritos. (Pal.!sa.): 
S::mho:" lI? Secretário, Pa5sa."se à. _" ~ O: SR. ·PRE_2:ID.E-N'tE: ~ 

É: l~da a seguinte: ORDE).{ .nO DIA 0"\ ' (Moura AnãrM.c:; pcnd:eranl 
CÓMUNiCA-ç.4.f) ~-tão preselltes 38 Srs-. S-erAdores. -à ch!imElda. 38 Sra. Se ~E.:I. JIá, 

Sena..ilor ,Auro, Moma AndrMe. 
Presidente do Sen~do Feael'al 

Bl'llsilia. - D.F. 
De Pôrto Alegre - ~ -=.. 26·P4·-

lEi. 30 horas. ' 

. mlmero regunentn.l :paro as 'Vol;aço~. 
Votação, em turno único. -do . o 

Projeto de Lei da Cê.ma.ra (rn).me-, Vat~s~ r~'Pei.\r ,a- _vota.ç <>, tlll} tux
{, ro L 154-B-64 na C<l.>a de origem) ''''' frnlco. do Projete> d Lei do ,Se

que concede isen~,Q de llcença, nado n9 roo, de' U64, A otação é, se-
1mposf.03 e ta~s que recaem ,-na ereta, pelo processo el,e trôIIlcc" '. 
lmportE:ç§o de 11ma. eUnica mó-. Os ~Srs. Sena...1of\!S já. odem votar, 

Vai-se proceder à. apUTlú;áo-, <PàU4 
sa), 

\t.'~,~áram "1S1.m U 26 Senbore.~ Sena
d~)'res, 7 "nil.o·'; verificaram.se 3 abS
tenções. 

d projeto estIÍ aprovado~ 
.E' ô seguinte o. 'Pr,ojeto apro_ 

vado. ' 

PROJEI'O· DE LEI DOSE!'! AnO 
N' 15. DE 1962. I 

Proí'b43 a rcmoçcid do SerVidor 
Pll1>Uco civil OU a't~tárqu:iDo. da 
União:' . 

~.<\1"t. l° Nenhum &erVi<ior público 
civi1 <lU autárquIco. da União, casado 
com servidor públic') 'QU autárquico 
poderá ser- remoyitlo ü~ unia 'locaL 
dade", para: o outra sem que ambOs 08 
~OnJuses o sejam ao. mesmo "·empo 
.salvo vontade exprcltsa manlfcstad. 
pelo servid.~~, por escrito, à autor1 ... 
da4e competente. 'j 

Agradeço comunieaçã.c ~ V0SsA...neia. 
informado haver essn egl.égia ctlB& 
e(\n.sign~üo voto pesar fo.lecimento 
i:ustre bn.silelro General Ernesto 
Porne~}3!. Atenclosns sfludaçóes. 

veI de campo, completamente (pa.tfM..) 
eQuipa.da.. doada à Urnião Norte t Art. 29 Os efeitos dli~ta leI se con... 
BrasileIra, da IgreJa. Ad\'entista ·vs.1-ee prooeder à. ap aç~{). (Pau-o tom a pal'tlr da. muda~a da Ca.pltaJ: 
do Sétimo Dia; qUe ose encontra- ,'?a). _ iF'e.dera.! para Br.jl.SfUa. - - .' • 

o{ 

1 
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Art. 3° Revogam~se rui disposições 
etn contrá.r~o. 

o SR. l'RESIDENTE: 

(Moura Andrade) - Os Senhores 
Senadores irão votar agora aos emell. 
das da Comiss..úo de Serviç.'!' Pl1blioo 
Civil. que tiveram parecer favonlvel 
Idas ComiSsões de CQnstituição e Jus .. 
tiQa e de Segurança Nacional. 

Os Senhores Senadores já. podem 
votar. (Pausa). 

Vru .. sé nrCceder à apUl'açãQ. <.Pau. 
aa, . 

Votaram "sim" 26 Srs. Senadores, 
e "não" 10 Sra. Senad.~",::,·es; ocorreu 
.uma abstenção. 

As emendas estão apro\o"adas 
São as segu,intes a.s 

aprovadas: 
emendas 

N' l' - CS-PO 

Acrescente-se ao artigo 19 o se. 
IUinte parágrafo único: 

"parágrafO único - O dtspwto 
neste artigo aplica....se. também em 
&emp,,) de paz. ao servidor mUital'''. 

NO 2 - CSPO 

lledlja-se assím o artigo 2P: 
.. Art. 2° - As disposiçõ~s desta 

lei vígoram a parth' de 21 de abril 
de lS:lj)'·. . 

O SR. PRESIDENTE, 

(MOura Andrade) - OS Sellhores 
Senadores irão votar, tinalment.e. tt$ 
emend as de Plenário, que receberam 
parecere.s contrArios das ComissÕes 
de Serviço Pú'blico CiVil e de Segu~ 
rança Nacional. ~ , 

Os Senh',:es Senadores já p..>dem 
. yotar. (Pausa). 

Vai ·f3e pl'OCed,-er à apuração. 

"\Totf:.ram "sim" 5 Sxs. Senadores' 
-não" 31 senhores e.enadores. Hou: 
1'e uma ab8etnção. As eme.ndas tOM 
rern rejeit4d.a,s. 

~ão as seguinte.s as emcndrus. 1'e .. 
JeJtMas: 

Emenda nO fi: 

Eubstitua~se o Art. 19 pelo segum. 
lo: 

Art. 19 A: remoção OU trao.sferên .. 
ela d~ ·.",ietVJ.dor público civil o"u au_ 
tãrqwco da. União. ca&ado com ser .. 
Yidor públiCO civil ou aut.árquioo tam
bém da União, implica na. rmeoção ou 
~[.erência do outro cdnjuge. no 
prazo d.e trinta (30) dias. salvo! 

li) se, no praZO acima indicado, Ilãl) 

a requerer o cônjuge -q.ão removido 
OU transferido: 

b) não rOtiver, na loca!1dn.1e para 
ande. f 01 transteridv. Ól'gã.O, repoRrti_ 
~ ou seniço auxiliar do serviço a 
,ue pertença o outro cônjuge; 

c) se a remoção ou transferência 
IfJr _ decorrente da. tran.lSferêncJ.q, de 
6rgao, l'epal'tiçã~ .. ou serviço e não 
permanecer l)a. localidade de origem 
eefViç<> do metSlPQ órgão, repartição 
OU serviço. 

Emenda nO 4: 

Ao artigo 19, onde se lê. 

IIIde uma localidade para. outra" 
Lei-a~se: 

"para Brasflia ou de Br,· sf]iJ/ • 

O SR, PREliIDIlNTE: 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (5e950 11)' Setembro de 1964 

priedade)" tendo parecer favorá
vel. sob n' 690, de 1964. !la Co
missão Especial. 

cruz.eiros) fi, c:ado'l, U ... lla. das entidades, 
mencionada.s h~ artigo anterior. 

~ o SC6uinte o p:ójeto r.s.Jt&r 
do: 

Art. 39 ESta lei entrará em vigor 
na. data de sua publicação, revogadas I 
as di~o.siçôes cm. contrário. 

PR,OJETO DE LEl DO SENADO 
N" 14.6, DE 195;; \ Esta matéría. foI incluída p.::it' ~quí

voco na Ordem do Dia, UmJ. vez que 
foi aPl'ovMo requerímento- de adiaM 
lIleD.to da me.'3.ll1.Q para o dh 25 do 
con·enCe. será ·retirada d'l ~3uta f' 
voltará à. ordem do Dia dI} 25, con
forme decisã.o do P~nárl0. 

O SR. pnESIDENTE, 
(Moura And1'ude): 

T~na obrigatório o -estágio ru ... 
ral no ultimo ano do cu,rso mé-
dico e dá outras providências. 

Paf~a-se ao item 4: 

DIscussão, em tm-no úÚico, do Art. 1" Os·'estabel.scimentos de en-
projeto de Lei da Câmara núme- sino médico, ofjcjajs ou particulMS~ 
to 148, de 19-63 (número 619-B-5-9, incluil"ão obl'igator1amente nos Seus 

Votação, em primoira tUNM>, 10 na Casa de orig::-m> que assegura programaS de trelnamento ern Bitue. .. 
Projeto de Emendas à ConstitUiM a.a.s mensalistas, dw.rlstas e em.. çlo re.J.l um estágio oorigatário em 

-" ção nO 8, de 1963. originúno da l1.regados das entidades autârqu1- comunidade rural o~)de não exista. 
CâlnarQ, dos Deputadoo (nQ 2~A, tas ou p8,raesta.~ais, no minimo, lllOO:C:O residente. 
de 1963. na Caro. de (1!'í.;e!n, que Os direitos orjundos dill CansoU.. Art. 29 A prática rw·a.l realizar .. 
dá nova. redaç,ão ao parágraf.o 1° daçl0 das Leis do Traba.1ho, ten- se~á no último- ono- do curso nfédi .. ' 
do artigo 28 da. COllii ;u;uição F-e- do pareceres fa.voráveis s"'b OS co ~·em que sofram pr~juiw as oargast 
deral (autonomia. . dos Mu..'1ici... números 8S8, 899 e 900. de 1964. horárias e o estágIo ho;,pitalaT nas 
PiOS) tendo PareCer favorável, das Comissões de Legislação Sa.. dive~a;s disciplinas do cUl'riculo. 
s~b n'>' 701, de 1963 da ComiSSão eia1; Serviço público Civil e Fi.. Art. 39 O anO d-g, prática, rUl'aJ cO-i 
ESJ)€ciitl. nanças. incidirá com o ano. c. vil, pOdendo OI 

Nâo há o quorum incUspensA.vel pa- Em discuSsão o p:ojeto. (Pausa) pr:m~iro m& ser utIlizadO pelo esta. ... 
ra a votação da matéria que já. foi giá.rio pMQ. trânSito e InstalaçãO. . 
verificado em suce6Sivas votações e Não havendo quem peça a. pa.lavra Art. __ ~ Fica. assegurado ao e.iM,(r 
ialolll.Sjve em chamada nomina.l pare. declaro encerrada a discu~são. giário o exercic1o- da mõdiclna cur ... 
verl·fic, 3.0- de pr-enç'"' tiva e preventiv·s. na zona para. onde .~ ..",.... VaiMse proceder à ,,"oreção, que será 

Assim sendo a ~(lteria sai. da Dr- em escrutim s<>-Cl'''to fÔr de.stace-dO, sem prejuizo da subor .. 
dem do dia de hOJe e voltara. na de ' "O " .. dinB,ção às OOrm·as que a FacuI~de I 
amanhã. Os senhores s"!~ado:res jâ pOdem de origem. haja. por' bem determm.a~ 

Pa.ssa~se ao item seguinte: votar, (Pausa) para melhor aproveitamento do está-, 
. Di'S-cussão,· em turno úniêo, vai...se p~" ... ceder à apuração. (PaUM gjo. I 

(apreciação preliminar da. COn.'3tl M .sa) Art. 59 A supe.'"l'i.ma do estágio t;e
tuciona,1idade no~ têrmos do art. Votaram ".s!m" 28 Senhores Sene... r-á exercida pela Faculdade onde o eIS" I 
265. do Regimento) do ProJeto dores e "nr:o" 9. tudi!.nte haja cOllclUld·,J o a.no ante-
de Lei 4a Câmara nl) 108, de 1960 -rief, OU, pOl' delega.ção desta, por ta-
(n9 2.296-B, de 1960, na Casa doe HOuve uma. abstenç-ão. tabelecimfnto congênere de outro Es .... 
origem) que concede auxílio de D projeto foi ap:'o\:ado. Irá à. 00- t~~o. Distrit~ Federal ou de Terri-.; 
Cr$ 20.000.000,00 ã. SociOOade missão de Redação. tono. l~ 
pestarozzo do Brasil e de ...... Art. 69 Na di~tribuição dos. este.-. 
Cr$ 20.000.000,00 à Socied:tde lt o seguinte o projeto aprova.. giflrios terão proferência, em primei ... 
pestalozz.i de Minas Gerais, para do: ro lugar, as zonas do Estldo onde se 
a campanha de assj6re-ncla ao' PROJETO DE LEr DA CAMARA localiza a Faculdade, depois, e..s zo .. 
menor retardado, e dá outre.s N" H8, .DE 1963 nas do Estado de qUI! natural o ~a.. 
providênciaS, tendo parecer sob giádo, e por fim, as zonas l'mais de 
n' 415, de 1964. ã. comissão de (N' 6IS-B·59, NA CAMARA DOs outros Estsóos, . 
Çonstituição e Justiça, pela. in- D:IDPUTADOS) Art. 70 Concluidas as atividades es .. 
constitucionalidade. colares, que antecedem ao estágiO na Assegura aos mensalistas, clia- Id d d· á 

Em discussão o projeto, quanto à ristas e empregados das entida- zona rural, a. Facu ·a e expe ll' aos concluenros um certificado ptovisó .. 
constitucionalidade . .:pausa.) des autárquicas Ou paraestatais, rio, "á.!ido p.ara Os. fins a que se re ... 

Nenhum dos Srs. SelJ.a.dorrs d ... se-:- no mínimo, os direitos oriundos fere o .Art, 4'" O diplome. de mé ... 
.. H" da Consolidaçâo das Leis do Tra~ d· t Jando usar da. palavra~ enCt'rro a. ~. callto. lCO, entretan o, sômrnte será con-

Ç"u...~o. ferido quando o estudante tiver oon ... 
...,. .... jMse votar o proJ'aro qU3.uto a es... O Congresso Nacional decreta: clufdo o estági{) e nêle tenha. sid6 ,"Ô 'u á aprovado, segundo .a.c: nonnas e em-

sa, prelirmnar, O Perecer é eontr - Art. 111 Aos mensalistas e dia.ristas gênci:a.s fixadas pela FJ.cu!dade a que 
rio. A votação é simbólica, uma v~z da L""lll.ão, dos Estftd.o.s, do Distrito-.Fe- está. subordinado. 
que estamos na prellmiJllar da consti ... dera!, dos Territórios e MW1i'":íp:os e Art. 89 E.'wetuados as prerroeati1,!QS 
tucfonslldade. das entJd.ades autárquicas, qUe tra M .asseguradas pelo Al,t. 4(1, fica V-iêa .. 

Os Srs. Se-nadores que aprovam () balharem nas suas organb:ações eco M do aos estag1.áriOs O ace5SO a quaJ.
projeto. queb-em permt\!l.eCel· senta. .. nômlcas. comerclnis e industriais em quer cargo ou função pa.ra a qu&1 s. 
dos (~Usa). IfOl'1:JUl, de emprêsa, e que não forem exija. diplome. de mérJico. bem come 

O proJeto é rejeitado. Ifuncioná.riO;s. públicos nem gozarem aos cursas a. Que se refé're a letra õ 
E' o seguilflte o p~oletQ l'eje-i .. de garantia.s especiais, eompetem os do Art. 69 da Lei 1),9 4.024, de 2(} de 

tado que vai 6b ArqU1VO: Idir:eitos de deveres deeN"rente~ da Lei dezembro de 1961, e à.s poslcõe.s 4e 
direitos de dever t.s à~e{)rrentes da Le- "res:dente" ou a ela equ:valentes, n.as 

Pa.s...~ .. se ao item se;Uinte: gis.l~ão do .Trabalho em gera!. hC>Spita1a e outros -estabelecimentos 
Disc~ão em turno único A~ t. 29 Flca revogada. a LeI núme- técnicos de ensino e pesqu1s.<!.. 

ro 1.890, de 13 de junho de 1953. Art. 99 A manutençã-o do estaglá-
PROJETO DE LEI DA OAMARA Art.30 dV . Õf' rio na zona. rural será assegurada 

N° 108 DE 1963 . Revoga,dls as <;.r;Ç1Ç S pela cJtlr""c: .. ",o de bõl,-- de est .• ~- A_ 
. , em cOIltrário. esta lei entraJ'á em v:i.. """""'~ "'"'" uuv uv 

CN9 2.29G .. B DE 1900, NA CAMARA gOl' na data da sua publicação. \'alor igual ao provento anual da cIMo. 
DOS DEPUTADOS) se inic-i.al da Série das Chl&geS de M~ .. 

O SR. PRESIDENTE: dico criada pela Leln' 3,780. de 12 
Con.cede auxilio de Cr$ ..••.• 

2{).QÇ~,OOO,OO 11 Socioáade pe,/a
rozzi dO BraslZ e de Cr$ ....•..• 
20.000.000,00 cI 13Of,ie<l.ade p,",/a_ 
"lo~i de Mt1).48 Gerais, para a 
camp(lnha de assistência ao me
nor ré'tardado, e dá outr(l.G pr-ovi-
dénciC1.3, • 

O CMgtesso Naci~naJ. dêereta: 

(MOura Andrade): de julho de 1900, acre5Cido das vau ... 
Discussão, em priZleiro turno ta b e n s e gra.tif~CMõfS pertinentes 

(com aprecJa.ção preliminar· da àque!a categoria,· inclusive as rm .. 
.1urldicidade nos têrmos 00 arLigo l"fnt.es ao regime de tempo íntegm1. 
2e5~A. do Regimento ,rnter.o~ do § 1" A b61sa. será paga em dO!:e 

FTQjeto de Lel no Senado nl;> 146 lJarce~gs mt~. i.ais e / sucessivas. 
de 1963. de autoria do Senhor Se. § 2. ~lca. igua;nente Rs.S€gura40 Jao 
nador Waldemar Alcânt.ara, que I (>st~gfar ... o pa.s.saQem de ld.!l e V'O_ta. 
torna. obriaatõrio o estãaio rural pn a a zona a que .se destina. 
no últtrno "'ano do cur.so~ méjico, A~t. ~(), A lacuJdade .as.segl!-rará a. ...• 
e dá out.ras providências, tendo 1'€~'tl1nçao do est~~lo de prática nt
parecer sob número 582, d eISS!, r~ no .3111) jmedi.ato ao da wnclu.;, 

(Mourq Andrade) - O 
• Comis.são de Redaçã_o. 

Item 3 da 'Pauta: 

Art. 19 Fica. o Poder E"ecutivo au
torizado a abrir pelo Mini.stério da 
Fetzenda O C!'Mito especial de Cr$ 
41).ooo,ooo,ao (quarenta. mHhõ~ de 

projeto irá cruzeiros) pera auxilio à SocIeda.de 
Pestalozzf do Brasil e à Sociedade 
Pestalozzi de Minas Gerais. sendo 
Cr$ 20,000,000,00 a cada. entidade, 

Votação, em primeir\) turno, do a. fim de atender à ea.mpanh9- d:? as
Projeto de :Emenda à CQnstituj- sistência ao menor retardado med:a.n
ção n9 3, de 19-.64, de iniCiatiVa. do te com'ênlo com. o Mints!.ério da 
Sl". Senador Argemil'O de Piguei .. Saúde. 

da Comls~~\"} d~ Constitulfi'ão e <;ao da série que o precede .. O e.stu~ 
Justiça pela InjurMicfdade. danfi' p.?derá. entretanto. ~]c.ita.r sua. 

rpaliz:a~a{) em data "pOSterlor. dentro 
Em dh:cussão o projeto' quanto 

juridlclàade. 
à do prazo máximo de 5 anOS, Findo 

êsse prazo. precisará o estudante - re-
Não havendO quem peça a palavra.. 

declaro encerrada a di.scussão~ 
petir, antes de tnic1.ar a prática, ru-

l'edb que .. a-ltera o art, 147 e f,lU.. Art. 29 O orçamento da União. du~ 
!prime o pa.rágr.afo 20 ao artigo rante cinco Emas, a 1):al'tir dA vi~ên-
156 da Constif,uiçã-o (.~ÔhTC aqui .. ('i~ d"'<lfl'l lei conslgpará o auxilio de 
sição, use, e distnb:.I:!:fI.o- da pro~ Cr$ 2Q.O'C-().OOO,OO (vinte milhões de 

• 

Eln vO~'3.-çã,o. 
Os sen..lIores f'fr~ores que allN-

va.ll1 o proj-eto. quanto à. juridicid3:de 
queiram conservar-se senta:dt:.S. (pau
sa) 

o projeto foi reje.i~Jdo. 
11'á ao a.rquivo. 

ral. o eEtâg'....o em regim.e- d~ inter-
nato. . 

Art. 11. O Poder públlco. as lU
Ull'qulas, as comissões de obras 'fiú", 
blic3S e outrns f'ntl-dad'!s exis.t~l1tes 
ou que venham a ~e'" cr:.ad ~ unra o 
desl'n-ro!vfmento rt:t<l ,\"en ::'11~~, po~ 
demQ solicira:- os s:;tv!-ços drJs. esta-
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o SR, PRESID NTE: 11ai-!)e proceder à apuração. (Pau" 
ime- sa) 

gIár:OS. de.:.de qU'2 s.e Slt.uem €,:.n 7.0-1 Em 'Votação. O-s Serj10res &:'na ... 
nas onde não resldsm nlédiooo. Ne;:sa dores que aprvvam o prc,j~:.o q,ueila!l1 
hip./lte!'-€, o;; organkmcs mtel'.'.f.oo.dúS consel'var-se s.entado3. (PC1ISC0 Em CCfI-Eeqllànci f J)aEsa-s.e 
enca.m:nha.r~-lo às Faculdade.<; m Me-\ d:ntameüt2 AO i.teu 9 da Pauta.. Votn.rarn "sim" 21 Senhol'es Sens" 
~~cina. de. rcgir\o, até o f:m de junho Está a.prova,do. O p!'ojetc- iríl il D . .s~;l::.sâD. e' turLI) único, do dores e 10 "não", 
ce. c,aaa ano, seu p~a!10 de. tNlbalho 'sanção. do r'roje ç_ de Lei da Câ,.mara 
U1ed c{) para o exerCICIO segllinte, bem n" 104, de 19 4 (na 1.35Q-B-~8. 
com:) o número de esta.giári..:-s de que t o n.e~u.!nte, o pr.::.jetQ· s.,rcva· na (,$.~2. d~ Oi" gem} q'Je conce"<ie 

,n2Cf.>Esit.J, paro a ex~ct:ção du tare. do. pon.são €Sp;:Cla( de Cr;~ a.DHO.ao 
ia.s que 111es são p:ortinentes. 1.\ Ms.r'.(~ -de Na:p.rê 5nutm Ferrei.-

Parágrafo único. Nâo havendo in- PROJETO DE LEI D.!'~ CAMAP..A la, \',úva 'lO I ex-mJ.~iJ.llleL·o da 

o projeto fol a,p-re'vo.do. 

:f~ o seguinte o projeto a.prova .. 
do: 

compatibilici{iue entre o plano apre- U~ lÜ'8, DE 19C4 - Alf5:t~dega rle e!ém, José Alves 
ISElltado e n-s fínalidades do estágio, Ffneü2, n:ort p.:Jor a:o~amento PROJErO DE LEI DA "'CA!.\tARJI.' 
firmarão' as dÕJRS entidades, um C.Jll- IN .~, A DE 1 ,..., quc.ndo eru se 'vko, .tendo pa:-e- NQ 7-4, DE 1962 

','n' r tIl' ·0" t d~'" .1\ ",."-"'<:':1:-. '.J&!, NA O:..IG;EM) I te 10 pa fi. ,u 1Zaça ua par e M <:IIll~ ceres f:'<vo!:l.vei (ns. 950 e 951. I 
,vidades d-c) fs[.agiário em expedient.. ce 1.!iô1> ÓSlS C nüs~õEs de Cons- I (~? 1.g.39~B DE 19ê{)- NA CM-tARA.l 
de traba.lho nUDl:a ~llperior a;1 ho:as Autoriza u abe~ful'a :1.(' Poder C" - . d . " dláu!>s. ,Judiciário _ ~"riblm(ll ReQ?olUJ.l ldW;!iO I;' J:.rS~l a e e Flllnnças. I 

". Traball. " 4" l"e ·ã d l~m d!t:cu~sl'.O, ( a1Jsa). I Acrescent ....... ' "ma letra no ~r'ã-
Art, 12, O medl":ó que t,·v·' lel'!o ~ o u-.1 . ~ g: o - o ~I I " S S à d ~. ~-= 'd't· I 1 eo :lUm 1\0", rs eIta ores ese· I grafo lQ do ar~go •• "- Lm ",,-

o está2io em d03te::min,z.,da zona. e'nela. cre lO cspecw de Cr:') 3n,1571~i. j" "1 dl~ L< \1 UOo" ~ • ....-_ , à d' 'd d ar.U·2! ufa u:l pa a .a, encerro Q.Io:>'" m,#"o 605. de 5 d-e ,·aneiro de 1"", 
,houv,er fIxado te~idencia, tel'á'''prefe- para pa{1l!mcn.o . e,1 tV"i:a-S e Ctusã.o. que disnfie só"" 0. re~'so .e"~,.a·-
r-êncla na.a n<Jm~o.çôôs, oontra.too, ad- exercidos findos. . 1-''' v l-'''''' 

,judicaçÕc.s, cr~dmclame:nt.oS ou qual. Vai-se pl0cooer ,A 'V(~taçã{) que _n{.~l remunerado e o pagament() 
quer outro tipo tie v1ncu1aç-d,o eotIl O ccngr~oo ~3."10n'l} d-;:cret~:'.-: sel"á em (. ctuHniD ,sec:eto, pe-l0 pro.. ~~ sa14Tio3 1lÍ>3 d·ias feriados, ctviJ 

.entidades dE' dlreit1> público, para ces'>o e e~r;:J1l;~O.1 e reli(l1osos. 
~ prestaçfr-o de se!'viç,os médicos na re.s.. ~rt. 19 Pica.o '.?OdC: ~xtj:;utl:~O .. a:~. i Os Sl.}. S~nadoN' já po(km vetar. 

pectiva. z.ona, excetuadoo os' cas·'\!) de tonza.co R al>r.ü ao PO.J.j!T JUQ!C,árlO '\PmLSa ~ . I O C011a"'ress.,1 Nacional decreta: 
. admiSSão pvl' concurso, em que a ti .. - JU!:itiça di) Trabalho - Tribunal t ' 

xação de l'esidencia d~tidirá Os CllSC<; F.et!ional 'do TraJ::.lho da 4:;t. Região '>.ai ser !~1t:l à pU!'a-cã') {pau,c;a}. Art. l~ Ao parágrafrf primeiro dI) 
de- empate. _ o crédito esp-~lal de . . CI$ 323.1571{) Votruam "}lrn" . 3 Sr.:.. SenDócre.s 'artlgo sext-o da .lrei n9 005, de fi da 

Art. 13. Para efe~to de d13'tnbulçu ltrezentos e vin',e e h"ê.s uH cento' ti: e 1. "não". jaUerrl) de 1!H9, acre~ente .. se: 
dos f!!;bg!ário.~, o Mln1.s:Umo dA Sau- cir...qüe l1ta e sek cru::!c·!o e dez cen· ·F.[ouye 2 3.tstêr:.Ç~es. g) us fsitas da mã-e operária. pOl' 

'de, em s~t.embJ'O de cada an'o pro- ta vos) , para papmeY'·· ..... '.,~ seguintes m-oU ...... c) d,e doença, de filho. 
cedera ao levantamento dos munic{. divid'lS de exel'cici-cs f:udos:' 1 _(I Projeto i'oi a.prp"\-'ac!!=·, Vai à san· 
p:(}.~ que n,ão possuam médicos resl~ 1) Df. R.aul "\ eira P1J es _ Dite. II çao 

.àencps, do, que dará c11ncin li tõd.a.s 
9S Faculd:!d-es de Medicina d-o Pa-:i..~, renç.a de adl-cion!i.s; vaGo: G: -o .!;eg-u·.nte. o Pr,)jND- apro-
Informando-lhes por outro laco da.:; referentes a,I:.IJ f':íúc.:clos de 1956 () , ! 
prloridad!s Que houver por bem' des- .,1E-6!J - Cr$- 1&4. (,':'~5,40. II P-ROJ.E.TO DE LEU DA (JA}.1Aa." 
t.aca,r em fl.1nç,5() dos int~rê!:~es <10 Mi... . ~l? UH de 1964 

·n:stériO. e dlS Se('ret,a.,rHI.s de Saúde 2) Dr. Pnje.h-l lVIace;t~ Sll'lR -- ~, r , 
'dos E<;tadcs, eIod;m referente ,::os~ ('xerClC1OS de 1959 O'lo? 4,3cO-B, --de ~95S, r.a origem) 

Art. 14. R,{'speit:-r~ja..s a..~ d=.sr-.oskões :96p ,:- Cr$, 1,)9.!3~,70, 1 Concede p:ms~o C$'pccíal de 
do Art. G". a escolha das zonas' de TO.al, Cr$ 323.15.,to. Cr$ 3.{)OO,OO a ,M!l?1a de 'N'lzaré 
jmi.tica. ,n.lr~l-.!;e;á "f2it-a pna -ordí!m Art, 2!l R<;ta lê', entro.lã em ,,'!"or Souza F(...,-re~r~, muva. de ex·ma .. 
..... 1 ~ rinheiro· da. Ali ndega de Beléml 
u.~, c • .a..~s.lfl(':oçno dO.S re.::pectiro.o; esta- I' na data de sua pl\b!icaçãJ. Ien:;ra.-d.as I JfJse Alues E' ira~ rr..orto pOT 
fparl{!s~ as dispOSições em \~cn:!",i1''i-o. afogamento qua do em .. senr.'ço. 

Art. 15. () enSInO I~m regIme de I ! . 

111t~rnat-o E..erá obrigatório o rêal~7..a.T. 1 O SR .• \FON'sO ARINOS: O Co:r..gres.<;.o NaciEal decreta.; 
aer!i na série do curso médico Que \ Art. 19 It c(}".!lce . a a. Mari" de 
an~ece-d~ ~o e.stágio rural devendo, P~ço n. pa!a,l:ra Pi!!.a. ordem, sr. Nazaré Souza Ferre \l, viúm de JOSé 
teI a. dU1açao de t pelo me!1o$, lHQ dIas ti preSidente A1v~ Ferreira, ma;tlnnel'ro •• ela.,. 
de tra'o!'lJ:no eí'~t!'\.'o.· W;t. ... ~ "3" do Ministério a F6zE~nda, fa-le .. 

Art. 2Q Esta 1(~1. entrará ~"'l1 V1.~Gr 
na. da. .. .a. de sua publioo.ção revogada,1I 
as dis"Josiçães em, contrá-ri.o. 

O SR, rRESIDENTE: 

(Moura' Andrade) - Pa.ssa-s-e à. vo
tação da Emenda d·a COmissão de Le~ 
gkslaç~lo Socia.l, que r·ec-ebeu parecet' 
:f,g,vorãvel da. CC-lUi..~ão de Constitui
ção e Justiça. 

%:n votação a emenda.. (PaUSa). 
Pr()cede~se à votaçdo. 

Voi ser feita. a apuração. (pausa) ~ 
votaram '1slm" 28 Srs. S-ena-dort6 o 

5 "não". 
Hou7e 2 abstenções. 
A emenda .fOi tI,provada. 

. Art. fU" R.espeit.ado () cu:r-riculo m:i_jt O SR, PRESIJ)f:~~\"T'i!::: cido em 22 de julho Ide l~, g peruãO 
A rumo fixado pelo Conselho Federal de espf~!al de Cr$ ,3,000,00 (três mtl 

Educa~!i~, 1\5 FMlüd~de~::: de MB-'iiei.na (MDura, Andrade) - Tem a palal'ra. crm:eu'(J.S) mensaIS, 1 . 

l~' Q seguinte a. emenda. apn>
va:ia: 

.. 

pro-mot'erão as demais adaptações pela ordem, () Sr Senador ,,:\foIlSo . A::t. 29 A despe.~ deC{)rren~l da 
euuiculares com vigêncin simult.n.nea Rrino.s. execuçào desta Lei correrá à conta 
paTa tôdas as séries. de modo Que 0$ da. dotação orç.ame tária do Minis· 
eom:ludentfs da últirrt.a sérll;' no anO O SR. AFONSO A.RINOS: térlo d<l Fazenda, d s~ina.d,f~ .ao-pa.ga-
imediat,o ao da publiccçãO drsta Lei, mento dos pensionis· s da Ul'Jiio, 
e-ste-}sm 1!pto.:. n realizar o eôtágio d,e (peZa ordem _ 'Nilo fOi revisto pelo Art. 3a Esta I~ei )entrará em vi;:or 
prática. rmal. no exercicio im-sdinto. oradon _ Sr. pre's-de:1.te, sollcito a na data de sua Dub~ieação, revl)güda.s 

P..rt. 17. As derpe.sas com a exe .. V, Exa., nas ta QUNt50 de ord~m. que as disposições etn cqntrário. 
cuçlío desta U'i no que se refere ao por nímia g€ntUeza, ço:oque com cará- O "R rRE"'ID"EN"'l'E 
estágio rural Cúrr.fl'ão por conte da.s ter de prioridade. tia pauta da vota- :s. :S",: 
d-otf.'ções g t t) b a i.s ti·o l\.unis~.éTlO & ção, os -projetos que exi~:f:lD. "otação (lHoUTa Ar.cl'ad-€) i - P~\S;a-se 3..0 
&t-údt>. secreta, por que, teI!ào à Comi5São de_ item. 11., em vlrtude Ido Re-que..r:imento 

E~A N.o 1 - CLS 

Ao ,lItigO 19: 

Onde se lê: 
"(9) as 1a1t.a.s da mãe operária. 

motivo de doença de filho" 

Le:'a-se; 
. "g) a.:; faltas W.l mã.e operária, at4 

o mAx:mo de 10 (dez) dias, por mo
tivo de doença de filho'" 

o SR, raESIDENTE: .Art. 13.0 E:st'.ld-ante de Med1Cb.12. ~nstit\~ição e J'Jstí.ça matéria ur. -de' tm":.()l'ia do noim!\ senaoor Af-onso 
que seJa slmultú.nE!lmente func;íoná. gente para tra~a, .seria :para: nõ.s in .. Airnos, há pouco aJj>rc-vacio. 
ri-o público ci-v:l 011 m:'llt"r fj.(,Rrã au~ teressante p-udi:sz-tmos n~ reU1lir logo Di.5C\lSS3-0, em' turno tlnico, do (Mocra. Anón:uie)' - A mat.eria. vai 
tomàticamente fi disp-osicão do Minis. após a votação d~"S3.s matérin5 que :Projeto de Lei <l~ Câmar.l n{une. à Comi,ssão de Redação. 
tkriQ da Educaçã{) e CuÜmll, dllra.nbe devem ser vot.ada. :secretanamte. .TO 74. de 1962 (n "merQ 1.939-B--60 p&s:,,-se ao' ft-em s.eguillte. 
seu estágiO de prática rure1. A dt.:1. (Muito bem). :rta Casa de ori em} C'ue acres .. 
posição cOI'reré, sem Ôl1U& para. os co- cenro. uma letra o § 19' do artigo D~scussão, em t1frnG único-~' do 
fres públicos e durante SUa vIgência. o O SR. PRESIDENT~:: 6~ da Le:!. mim o- 605. de 5 de PrcVJeto de Lei da Câm4ra 11'113\1. 
servidor não pode-rá ser tr-$-nsferIdo. janeiro de 1S49.JQ?e clli;p5e, sÕbre de 1964 (ntl 2 .175~B-64, na Ca..1l1S 

Art. 19.' E~t.a leI entrará e.'TI vigor (Moura Andrade) - O nebre Se· I) repouso .se.me.lljJl -re.rr.lner-ado e de origem) de iniciativa do Se-
na data de su~ publicação, revoga-da.'S nador .Afonso Ari::>.o.:l -acaba de enviar ~) pagament.o de Isalário.!! :nos dias nhOf Presidente da República, qu_ 
'as disposições en~ontrã.rlo. à M~a r~queri!llent./) nO sentido de I fer\<1dús, ei:vts lf!elig1(},';:,og" tendo con-cec",.e isencélo dos impostos de 

. . invel'São d"a Ordr.nl do Di~ de mOdc~ ~recer-(sob- número 'i·õ9-iiO. da. ~mi,ortação e'de consumO. taxa. ~ 
O SR. PRESIDENTE: a. que se vote~ tmediat.o.mente os Com~ão de Constitniçào e Jus~ des'pach.o aducmelro e de emoht ... 
(Moura Andrade) itens 9. 11 e 12 da Pauta. ür.a. pela cot!stj~uci()na!lds.d~, e 1nentos COlls.v1ares' para automóv4 

:i'.lti.dicidnde da p-roj-eto e da ,.COm tra:1l-.'3misslto automática, fluA 
o sr. Primell'Q Sec!'etá~-!o vai pro

ceder à. leitura de requer...ment-o do 
nobre senador Afomo Ari~'1(}S, 

E' lido e aprova,dv o s€'gu1nte 

Discussão. em turrto únko, do 
Pro.jetA:> de Lei da. Câ,1lliI.rg, nÚffie .. 
ro 108, de 1964 (n.Q :J r"'~-"_64, 
na Casa, de origem) qUe autorize. 
a abertura no 'poder ,ÇU(Uci&~10 
- Trllnmal Regional do Trabalho 
da 4' Re~lão - do crédito espC- Requerimento n~ 371, de' 1964 
daI de cr$ 323,167,10, pare. ptt- " 
g~mento õ!' dívidas de eX:l'ciciOS Nos têrmos do srf;:igo :112, letra. 'q, 
1'rnd::.\S, tendo pnirecer fMoráve1 do Regimento Interno requeiro alte~ 
(sob número,m, de 19M1 da 00- ra.çlo da Ordem.d. o Dl;', a fim de <tue 

~issã.o de Fmanç.as, a. maUr1a. (lon.st'Etn«, dos itens núme-
Em d!s<:usslío, (pausa)· 'l'OlI 9, 11 • 12 saj •• ubmetlda ao Pie· 

-emenda da Comi.s.são dl~ Leg.:s~a... for adquirido por e:t-inte(J1"ant~ 
t;!io Soei!:!.1 (número '15-8~64), da da. F. E. B" m,utHado em. cO"tr,Se .. 
Comi~são de Legislaçâ-o Social, qu~ncia de ferimentos recebido.! 
favorá\'e1, C"m a emenda que na- Campanha da Itália. tendo pa.... 
ofeTece • .':ob número l~ül.S. reCirTes (ns, 968 e 969, de 1954)" 

das CDmissões d.e Ftnancas, .fav~ 
Em discus3ã.o o Drojeto com (l rát:I~Z nos têrmos do SubstttutiV() 

emeIlds. (Pctf(sa) QUe apresen1t1. ( .... "m "l,lotn 1;encld/J 

Nenhum dos SenhorM Sena.ãores 
de.se:'9..."1do usar /' da. pala.vra. encerro 
a dü;cussão. 

A votação será se.;:rem 
Em vota-Ção o llroj-eot. 

do Sr. Senado1' Eurlro Rezende) ~ 
Ccmstitv.-iCã() e Justiça. pela ap.,o.. 
vaçilo, nOs t-êntLOJ:1 do SubstitutiVIJ 
da Comlss,!o di! Ffna71.~s. 

Em discussão- o projeto, (;{)In: o 1>-nOs"'
t!t·utivo, .(pausa). 

Se nen!\um d"" s.mhoreo Sena.do- nárlo anterll d8.$ d"mala matérias" 
~r. d9&ejâ. !a»er U$O da- palD.o", en.. ... daS StrJs<"teI1. em 16 je a:etmnbro Os Senhores .S-enf'.dores 
~ .. dl~Ao. ·de i •. - Aton,ro ..:lrinos. tar. (Pausa,) 

Jti pod.e:n vo.- Nenhum dos Srs. Senador-es pedin
do .a pa !nvra. ence:;t'u a discussão. ~ 

o 
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f 0& Sts. Senadores irã.o votar O aubs .. 
tttutivo em escrutínio secreto. 

I Em vot"ÇãO tpausa). 

(PTOCeae·se à VOta.ção). 

Vai ser feita a apur-açãO. (PausQ,). 

VotOlJ'.am "sim" 31. Srs. Senad01'es e, 
tlnão" 6. 

Houve uma abstenção. 

O ,sUbStüutJvo foi aprovado. FIca 
l'r:ejudicado o projeto. A nmtéria. irá. 
à (.'Omissão de Redação para redigir 
o \'encido. 

E' o s·eguinte o substitutivo 
tpl'ovado: ' 

SU:SSTITUTIVO 

Concede jsenção dos impostos 
ae importaçãD e doe consumo, t~a 
de despacho ac.tuaneiro e de emo
lumentos consulares para. um. au
tom6L'es com transmissão automei
twa. adquirido nos Estac'los Uni
dos da América do Norte~ pelo ex
integrante da F. E. B., Co.ra'J1.el 
JOSé ele Freitas Lima Serpa. 

O Congresso Nacional dec.,reta: 
.. Art. 19 E' conce<!dda ise.r_-:"',o ;" _>5 im
postos de importação e d,e con.s.urno~ 
lliaxe de àesp.a.êho aduaneiro -e de emo
lume·ntos cODsUl,ares para. um auto .. 
móvel com transmiSSão automática, 
. Íldguirido nos Estados Unidos <I. Amé· 
'tlea do Norte pelo COl'onel reform·ado 
~Clo ExéJcito JOSé de Freitas Lima Ser
ba. mutilado em consequêneie. d~ fe
timentC\!ii recebidos na campanha. da. 
'!illia. 

parágrafo única - O a ufomóvel a 
que se relel'e êste artigo, SÓ pOderá 

Ê 
objeto d·e transação comel'cial de .. 

is de decorn-dos do1.S (2) anos, e. 
tar da. da.ta de sua liberação al

andegárja" ou, em. Q~lgue.r tempo, 
l1a hipótese de decorrer o faltecimento 
do beneflciário, mediante pagarnf'nto 
êle todos os impostos e' taxas. 

I Art. 2~ Esta LeI entrltrá. em· vi .. ,or na. da.ta, de !ua pUblIcação, revo .. 
tadas as disposições em. contrário. 

\. O SR. PRESIDENTE, 

OIARIO DO CONCRESSO NACIONAL (Seção 11)' Setembro de 1964 3271 

Brasíleira, mutiladOs em couseqUên .. 
cía de ferimentos receb!doo na Cam .. 
panha da. Itália. em sessenta <60> 
prestações mensais de igual valor, a 
juros de seis (6%) por cento ao ano, 
quando a mutilação impl1que e im~ 
possibilidade de condução de carrO 
de transntlssão mecânIca. 

Art. 39 Esta lei entrem em vigor 
na data de sua publicação. revogadas 
as disposições em contrá.>:!o. 

O SR. PRESIDENTE, 

(Moura Andrade) - EncerromAse, 
ne.ste ponto, as votações secretos. 

~tem 10. 

Dis<:wsão, em turno único. do 
Projeto de Lei da. Câmara. n9 84. 
de 1963 1n9 4.784-B-ü2, na C.asa 
de origem) que dá nova redação 
ao parágrafo único do art. 28 da 
Lei nO 3.917. de 14-7-61 (que re
organIZou o Mill.lstério das Rela. 
çpes Exteriores). e dá outr:as pro" 
Vl<lêucias, tendo pareceres (sob 
m. 572, de 1963, • 126, ~39 e 940 
de 19{)4) da Coml6lSão de Cons
tituição e Justiça: 19 pronuncia
mento: pela. consulta à Mesa da 
Câmara sôbre dúvida Que susCi
ta (diligência. cumpTlda, com res
posta. da. Câmara, envjando novOJ!! 
autõgre.fOS): 29 pronunciamento: 
pela. constItuciOna.lidade; da 'Co .. 
missão de Serviço Público ClvU: 
19 pronunciamento: pela. audlên ... 
cia do Mnistério das Relações 
Exteriores: 29 pronunciamento: 
pela aprovação# 

Há requerimento, que va,i ser lido 
pelo 5r. 19 Secretário. 

E' lido e aprovado o seguinte: 

Serviço Público Civil, de que sou Pre
sidente, sendo R-elator o Sl'. Aarã.o 
titeinbruch: 

" ... Mo ti'rou o pedido de lnfOl.'
maçao ao Miu_'.;:..:tério das Rela' 
çôES EX'i..el"iore,s e preceituad.o no 
ArtigO 29, que estabelece siStema 
<le 8>p03entadoria compulsórIa para 
OS Ministros de Assuntos Econô
micos, sírnbo:os 2",C e 4"C ..... 

..... Oco.n e, todavia, que tal so· 
licitação Jà se torna necesSál'ia, à 
Vi,sta. do nova autógrafo encafil
nhado pelo Pl,';meü'o Secretárjo 
<la CâlUaIa dos Deputados, onde 
não l!1ais se inclui. o dispositI-'J 

que deu orig~m aO referido pe
dido de dillgêllca" ••• 

~~ 
No caso, a manlfe.sWlq;.o ' . ~ Í'S3t\ 

artigo perdeu o interês-se. uma ve:z:' 
que. conforme já foi esclarecido- se! 
trata. de dispOSlÇão que figurQu, por 
engano- nQ,S primeiros aut6grat~ 
vindos da Câmara. .. 

.A.s.sIm esclarecida, a matérja aChaJ1 
se em condições de ser objeto <ie de
liberação do Plenário, à base do texto 
constante dos novos c:utógrafo<, en_ 
viados pela câm.na e que fjgura nos , 
Bvul.sos d!stribuidos. 

Passa-se ao ltem 13: 
Discussão. em turno único, do 

Parecer n9 515. de 1964, da Co .. 
nüssão de saude, sôbre o Proje[o 
de Lei do Senado n Q }20, de 19G3~ 
de autoria. do 5r. Senador Vas .. 

De maneira qUe o que iremOS VO· cancelos Torres, que declara de 
tar na sessão\) de 25 do corrente, é a utilidade pública a "ASE<X.:iaçã.O 
pl'óposição .sq~ o art:go 29~ na confor- de caridade Hnspit.al de Iguaçu" 
midade dO novo autógrafo remetido com sede em N ',til Iguaçu, Estati.o 
pela. Câmara dos Deputados. do Rio de Janeiro (parecer 'no .. 

AsSim sendo, pedirIa n V. EXa. a .sentJdo de que seja sustada a 
necessária providência para que, qua~... t~tação da matéria, para a 
do a matéria. vqltasse.& Plenár~o. comp1' J <1J.'> '-'::;3 
constasse dcs avulsos o texto c<1tlfor· obrigatório~). 
me o segundo autóg1'afO da Câmara A vista do pa-recer" a presidência irá 
dos Deputados. <Muitã bem). retIrar a maiéria l'ra Ordem do Du~, 

O SR. PRESIDENTE; I e encaminhá-la novamente à corni,s ... 
, ~ são de snúde. 
(Moura. And~'ade) - A qUeQtão de . 

ordem fOl'mulada pelo nOo';)re Senhor I Item 14: 
Senador Aloysio de CarVO.ll1.O é in:' Dl,"iCus.-;ão. em 29 tUrno, do Pro ... 
teiramente procedente. jeto de Lei do S1:!llado n? 13 de \ 

:Esta Presidêuc.a dei~ou de pl'.estar· 1964, de autoria do Sr. Senador 
Os esclarecHneD .. o..-- ::_ respeito ua ma- João Agripino, que institui prê ... 
téris.1 em Virtude. da exu;tê~cia d,e re- mio para ínvenoor de máquil1'1!11 
querimento de a '.1lamen~(l; ... J.-lo-la Dt\ def!1uradeira do sisal tendo pare .. 
sessão. dê 25 60 C:'::'€··cê. Neste ca.:lO ceres favoráveis <S<Jb I1S. 960 • 
conforme já. ob;s.er\"ou o nol;Jre Sena- 962, de 1964) das Comi.s.sões de 

Requerimento n~ 372, de 1964 dor Aloysio de CarvalhO, há que es- Constituição e Justiça; de Econ ... 
clarecer o seguinte: ao chegar. lUl- mia;, e de Finanças. 

Nos têrmos dos artigos 212, letra 
"1" e 274, letra l/O", do Regimento 
Il1terno, requeiro adiamento da di& 
cussão do projeto de lei da Câmara. 
número 84, de 196·3, a fim de .ser fe!
ta na sessão de 2·5 do corI'ente mês. 

Sala das Sessões, em 16 de setembro 
de 1964. - Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE: 

cla-lmente. Bo SenadO, o projeto - se.. Em dlscu.s.são o projeto (pausa). 
gundo o autógrafos enviado.s pe.a . 
Câ .... ~ .. a c! ..... constava de dois <HUge",: Ne:Jlmp1 dos Senhore" Senadol'ec 
O primeiro dispondo sôbre O p:-ocesso f d~seJf;.ndo USar tia pale.vra, (,.W,- "!) a 
de escolha. dos CônsUles e, '? segundo I' dlscus.são. 
sôbre aposentadoria dos Mllllstros pa- O projet-o está aprovado Nos têr. 
ra Assuntos !CC0nômicos~ w mos do Art. 372 - A do Regimento 

Na. oamj,ssao de Con.stltuir;ao e ~u.s- I Interno. vai à Comissão de Redação ,/" 
tiça-, o seu Rele:tor, Sr. senador Jef- I E' o segUillte o projeto aprovado' • 
ferson de AgUIar, ao estuda r~ m~t('-1 • 

(Moura Andrade): qU~~~;~aa An;~~~~! sairá ~ C;~~f~ ria. notou que o Art.. 29 hav~a. 51(10 I PROJETO DE LEI DO SENADO 
E' o seguinte o projeto preju.. para voltar, oportunamente, à. ordem rejeitado pela Câmara. e pediU fôs- I N\I 13.- DE 1964 

( . dicado: .sem SOlicitados. a respeito. esclare- ! I . 
do D!,a. eimi!nto da MeSQ daquela. Casa. I {lU ,'tui pJCJ!H? lJa,Ta invel1:tor dI 

PROJETO DE LEI DA CÁI.'WARA O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: FeIta sa consulta, a. Câmar~ enyiou maquIna dCSflblQdczra de slSal. 
I N9 136, DE 1964 novQS autógrafOS, em que nao flgU- r Art. 19 Fica ÍllStitUldo o pl"êmlo 

1N9 2.175-B. de' 1004, na Casa de Sr_ Presidente, pela ordem. rava. O art. 29. " _ de Cr$ 3.000.000,00 (kês lllilhôe.s de 
Origem) O SR, PRESIDENTE; Indo o projeto à Coml$Sao de Sel'- cl'Uzeiros) pata ser pago (\j inventor 

GonceM isenção doa impostos (Moura Andrade) _ Tem a. pala. v-lço PÚblico Civil, o seu Relator, Sr. tia máquina de.s!ib!"B-deira de Bisa}. 
te nmportaçua e de consumo, taxa vra, peja ordem, o nobre senador Senador Aarão Steinbruch. tendo em wna. vez c..1)mprovada~ mediante pe .. 
de despaclto adual1eiro e tle ema .. AlOySiO de carvalho. vista que o referido art. 2~ ,extrava- rícia, pel'ante o Mínistério da Agrí. 
Zumentos consulares yam autO.. zava a _~,> ..... r -q)xeclltrV-f', t

r

" 'le~ cultura, as suas vB:Dtagen sObre as 
1nót~el C01J1. tratlsll~tssao automâ-, O sll. ALOYSIO DE CAltVALHO: reu o pronunciamento do Ministério máquinas convencionais. co -

tica. que jór adquirido PQr ex.. (PeZa ordem _ Sem revisão do ora. das Relações E:x.terlores. Art. 29 O Orçamento Geral da 
integrante do. F6rça. Erpeãiclo.. dor) _ Sr. Presidente, sóbre esta A consulta, leita em 20 de maio do União cons.ignará. no Anexo Ministé-
nária Brasileira mutilado em. COn.. té . Pl ár· b d ·t d 23 d j 'd . 1 :Jeqüência de jerime1lt08- recebi- ma rIa que o en 10 aca a. e corrente ano e rel era a em e u- rlO a AgT',lCU tura, dotação destinada 
dos na Campanha ..:I .. Itálí4. adiar, há oficio da Ministério das' Re. lhó ficou sem resposta. até 19 de .se.. à 'e"ecuç,lio da presente L·pi, 

u,u. Relações EXteriores, concordando com tembro~ dftta em que o Relator, tendo ' " 
O Congre~o Nacional decreta.: '" propOSição quanto ao artigo 19 e em viSta que nOS novos autógrafos Art. 31) Esta LeI ent~'al'á_ .em, vI ... 

r considerando o artigo 2° superadO fornecido.s pela Câmara não figurava gor Da, dat~ de .Sl~a. PUblIc:;.ça?" I~VO-
'h Art't 19 E' concedl~ lBenção dos pelo projeto que há poucos dias vota- o art. 29, of~receu em .. defln1tivo"o seu gada.s as d • .b-po. . p-n ~ ;,~:'fU·W. 
,.......1'00 os de importaçao e da COllSU- moS reorgan:zando aquele Ministé· parecer, peJa aprovaçao do Pl'oJeto~ O SR, PRESIDENTE: 
~olt~:n~s d~~~~~r:SdU~~:O a~t~~ fio.' Posteriormente, estando a maténa <Moura Andrade) 
pióvel com transmissão automática como a. matéria foi adiada Sem de.. já em poder da. Mesa, para inclusão 
lue róI' ac}quil'ldo por ex .. integrante clal'ação da fina-lidade, pediria a V. em Ordem do Dia, chegou ao Senado Discusão, em ~ÇI tutno do Pro-
lia. Fôrça. ExpedicionárIa BrasHet.ra., Exa.. a necessária providênc!a para a res'f)OSta do Ministério da,c; Relações jeto de Lei do S~ruuio na 33 de 

'rutiladO em conseqüência. de feri- que, voltando à Ordem do Dia. de 26 ExterJores, datada de 18 de agôsto. 1964, de autor~a do 3r. SCttlGdOt 
F entas recebido.s na Campanha da do corrente, viesse ao conhec1mento A COm!ssão, pelo seu ilustre Presi... João Agripino, que autori2a 6 

lla. do Plenário o autógrafo definitivo, dente. Senador Aloysio de Carvalho, emLs.ssão do .s1:10 comemOrativo d~ 
§ 19 O automóvel adqulrldo na tor- remetido pela Câmara dos Deputados. a encaminhou à Mesa. centenál'io de Campino Grande 

211a prevista na presente lei não po .. vou explicar a V. Exa. i t ,,' lsté Paralba, tendo. parecer ...... t6.voril.! 
delrá. ser transacionado ano tes de de.. A ~âmara d'. Deputad"" 'nclufU Em seu pronunc &men o, o .. V"'n..., """ 
ootr'd poozo d 2 (d ) an r s- v' ~ ....., ...... rio das Relações ExterjOl"e.s .se mai.. velS, sob m. 924 e 925 de 1964, 

. o o e OLS os, e Il'ESSa prçoroção O artigo 2', apo· festa francam.ente favorável ao arti ... ~a.s Comissões de C-on~títUÍç'ã() e JUS ... 
• aIvada a hipótese do .recolhimento sentan(4IQ eOO1lP~lÜa.mente OS Ui.. go 19• que, atfrma, vem restabelecer tjça e de TrM1,c;pOl'tes~ Comunicaçõe.<; 
de todos os impostas e taxas Objeto nistros para. Asstmtos Econômicos; norma tradicional -no serviço Diplo" e Obras Públicas. 

I da. isenção. " . quando a ma.tétia transitava. nesta. mático e consular brasileiro, (luQl a 
§ 29 O auoom6'vel a.dquUl{}o na for- Casa, foi e:mpedida. uma. diligên~la. de possibilitar a designação rJ.os Pri~ Em díscu~s.<::ã·O- o prcJet.o. (paU$.a~ 

tua desta lei pod-erá scr <abjeto de àquela Casa do congruso no sentldo " S t"· f W o d Nenhum óos Sf'flhcT"2<& Se.nadores 
transação comercisr quando ocorrer a de confirmar o.:texto jntegral da. pro- melros ecre tloJ-10" para a unça e d~ejanao t~al' tia r..:-L:tV.~" fl~ceao la. 

morte de seu titular. posição, e a. Câmat'a maUlfestolã:> Cô:u~~t!d~~tigO 2'1, acha o Ita- d.i.SC~3.;;;;O. 
\ Art. 29 A Ca-lxQ EconômiCa Federal ~g~ra:ao ~~a: dão q~~::ifos ç Im.a.ratí e<l,t.ar pro' ~'caQ.a, vi'to que Nao havendo €mEnd~s, !'€tá portan.. 
tJnanciará. ta Aqu.Lsição de automóvel ' ... .,.... I • ldêntlea regulamentacão COD.'ita de to a·provF9do o prcjQw. nos termo'\. Qa 
eoru. .transmillsão automâtica .aos ex- LereI para V. Exa. Sr. Presidente. outro Projeto de Lei, encaminhado Art. 2?2.A <io R.pgímen!io lrlterno. 
combatentes 00- Fôrça l!:XPedlclonâr'a trecho.s do pnrece.I' da. Com\s.são de ))elo Poder Execulvo. Va; à Com~ssao <.te lledaçã.o, 
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Os Senhores Senadores que () aptG
vamo queiro.m permanecer 6entado.3. 
(Pa:tu'q.) • 

Está aprovadQ~ 

FICl>U prejudi-cl1do. o projeto. 
- :;:MIDroi\- Sl.'BSTITUTIVA 

Da COmissão de Legislação. soc:a1 ..... 
t 1 ~· t ,--o I M' 'E~tá re""e~~s.10. Ar. '? $lCR au o!'~ a, pe o lA Os Srs. SenMlare':i {l'..le ti aprC"i-am. O C:0ngres.so Nacionl.ll decreta: 

Irllsterio da. 'V:-aÇ"ão e Obras Púbhc.'ls, que-imm perlni.mecer s ....... o~ajos ( pausa . J[.' o seguf-nie o 1JrCJ5'eto rej~l':a:ào 
ao p2):.an ;- ~ dez Co~ .. ·· __ ;!- Está. rej-ei"taLJ. () r.n'ojeto será. a:'~ que vai ao ArquIvO; Art. 19 O art:go. 86 da COcro~lda .. 
ilégrafos, e. e:mjs~ão ~ sélo cr:memo~· qui1"ll:do. çâ.c> d.as Leis do Trabalho, aprovada 
l"'ativo 00 ,I.:!, ~ ú: pe,o Decreto-lei n9 5.452, de 19 da 
• E' " , r . t "el" PIlOJETO DE LEI 'DO SENA'DO t" t ~ Campin!\ G"anae, no Estado Q1. Pa_ o Sef;'UlO .. i:! o P OjC o .l'e; ~ nlaio de 194.3. pass3. a er a segu:n, e tado. N'l 8'1, DE 1958 I-

t !i1~~' fi, se l'ea1ízar em outro deste 1 PROJETO D:E LEl DO SENADO , Estabelece_ teto míntmo pttTU lL • reõ.aç":~~t. 86. Sempre que, em uma 
Art. 29 Esta lê'! entrará em vigor N~ 17 DIl.: 1963 I av,cserUaaOT-la . c~n-c~a.aa p o r i1/,8t1.~ l·erlã.o . ou OOtta, se VeI·Uiquem dt-

o na data de sua publlcaçao, reyoZadas 1 _ C' ",. 'd fUleá.(l (te pTel,~:àenC"w socttú :fe:~en.....:ls de ptl.nrão de vida deter. 
'd - t ... Cna entro e PesJ.Uisa -e Es~ I . .~ i-:: l 6S lSPO''::lÇo-f~ em cem r<.l.r~o. turbO de c;;d~etatt;:;:.r.t-o 'lt'lS Unt-, O CGr:g:esSiJ .N"adonal c..e':l'.:tt.! m:.l:adas por ,circunstâncias eco-

! 

RI!: ENTE nômicas de cf:"ráter urbano, subur-
O SR. P ';5!!l.. -: t'~r~icla_des ~ pai?, e dá ou1rt!s 11ro_: Art. 19. NenhlUlJ.a. al11Se:.ludoria. bano, rUfal--ou. marltimo, poderá. q 
(MOuf a A7l:d"rade) mden.c'iUs. 11)81a p:J-r instituiçOO da pl evidê:ac1a M!.n:stro do 'I'ra:J.alho e Pr&V:-ch~n-

O CCngres,"io N&tl,·cnr.l <t-edreta~ I':>CClal p-odm'ó, s~;' inferior ao sali,riQ- ck~ Social. medi~nte proposta da. 
D:scuS.~,s:t.(}. em 19 tu""no, -do mll'llmo· da reg-i.ElO em qU!~ resl'ji,r. o t' C .~, - d S]'" 

PrOjeto de Lei do· Seuacro--.na 40, Art. 19 ... As u.n.11re:;.s.ui:!.des oficiafrs bet..~:cLUlO.. > \. l"e.!;pec lVa ctlu_J.SSao e a at'lQ ... 
de 19&3. de autor:a do Sr. Sena.- qUe mantenham E..;-c(..,"~s C'e Agrono.. .. _: :1\r1Jnimo, R'IltoriZá-la a subdividir:a 
dor vasconcelos Tõrres q.ue €,.::ta- mw. OU de EcO:::1.0Il:.U, soo o')ri.6Ud<U7 {lo Ar,L 2-9 E~,ta. toei. ,e::tt~t3r em ~lg()l" relJíão uo zo.nn. de acõrdo com ta:~ 
belece n-OVms va1ôres- pa.:"S-- as 'tr..l1lI- I manter um centro ele petqürsas e n~ a.~la ~e_ ~u:a PUl1h';;açao! revolSadas circunstâncias. 1 
tas pelO descu&priménto por par.. Estudo· d,e ccq;~,e!ati\l~m() 'd-esttn~'O as àlSPOS1ÇQ€S e~n contrárIo. § 19 Enquanto 'não se verif:ca .. 
te dos empregadores, da:;. leis t'·a_ à exp,smsão. dêste ELstenla econômico .. · St1-la da.s sessô~ em 27 de 2.gJ-Sto rem a·s condições~estabe-l€cidlls 
balhistas e dá outras pr()V1C~11- social na ál"ea tie saa atua.çao cultu_ ~ 1963. _ Aaráo Steir:.b1'l:ck-. r.esse artigo. vigorar. ános nmiOS 
c'.., 'S <"'" ~- 13, ral e educativa municípios o sa-lé.rlo-m1nimo fixá ... 
M~:.~45",' 3, e:?-':~-:· ~!tS Co· Al't. 29 Câda·ü~.D.tro P{ls~Ulxá, pelo O SIt, PRESmEJ.'iTE: do para os municfpios de qü~ te .. 
misões de Co.ns-t-it.1-t::ção· e Ju')tiça~ menos, quatro d.:'partamento.s cu .se- <J1"c.t,-cc .A.1'-tlrttl%e). nham SIdo de:smembrados. . 
19) pela (i.udiênc:a. do Min:stélio tores assim dlstril:n:itdos: :tm d-e. ]!co
do Trabalho:· 29) pela. c-onstitu. nomia política ,ou do) Eccnomia Ru-
eionalida.de (djsp ... c.nsad'l. a dlllgê:q. l'a!, quando se tr-atu de Univerüda. 
reie.); de Legislação So-de.l, p't'le. deS; Rt!rai.s), um d-e ... S~l?iO:ia _ tIa Cv-
reje~<;/J ,.>, - --" -.'- re~ op-e:raçao, 11m d A ... -m.ruat.aça-? Em-
jeição. ~arial_ e ~U'lTO ~e Leg:lS~a'Çá-O 

Em dUicusâo () pro.jeto. (paW;al. C.?oper,a~a e .rtlbutárJa os gUlUi se .. 
Nã h-:1','endO quem peça fi, pale;:r .... :a l-rao . d.U', 19ldos pelos prolessofCS ,das 

encer~'o ci díscu!'são. . -~- ' cadel::as 9co:rr~pc~C!er~t,eE IOR a1~. 
Em votação pl"Ojeto . ~ Art. S AS crmvi~·?~d-lU.-eS f~1ita .. 

o _ _ __ ,".' ... !'llO o local e tma-l<:.r;tloeS p'al·a {) Pun-
O? 81:5. ~e~'a<jo.es que ? ap~ov:~ 'l-CiOllam.ento dé\s C~rc;;, {)edendo--!h.!S 

quelram. pf'lmr.necer s~nte{j,os: (P U·· ainda- a ectuipe té-::lica e lluxilin:r com 
.sa). ReJeitado. O pl'OJeto sera a. Ql.11_

1 
03 respec.tivos s.?.lá---i-es, medh:tn.te n .. 

'fado., . _ _ . : . gime de co-:at.or-::..çilõ a ser tr-..cdo t 
\ E o scgu,lnt,e o projeto rt.,l_~ peles ó:gii:Qs cc:t:"Jeter..t~s... I 

D..sçussão, em primeJro turno, t 29 No CMo de novos mlUlicl .. 
do Projeto de, Lei- c.o &mad.o p!'Os fórmados pelo de.sm.-eUlbl'a-
nY 18. de 1964. de a-utoria do _. mento, de mais (le um municip1a.-
Sr. Senador José :&tníno, que vigorará nel€.i~ o mai.o.r s2.-láT1Q_ 
altera a -.L'.!=dação do art. E6 da mínimo estabelecido para os tnu ... 
Consolidação das L:~ _ dQ T~ab-a.- tlicfpíos que 1MB deram flr1g€-1fi!. 
lho, aprovoada pelo Decret.J~Lei Art.. 29 Esf.!) lei entra.rã em v1gclr 
nr.> .5 .452, de 19 de ma..:.o õ'e 1~. na ds.t.l. de sua. publicação; xevogOÓ.as 
e d.á outras pro .... idên.,~ias. tendo' áS dispOSiçõiS em contrál'ÍCl. 
pareceres-! ·1) Da CélttU.ssão de li:' d seguip.té o projeto prejudf .. 
Celnstituiçtío e Justlça: nll 592', .de eMl.o. o· 

ffiO:rE:TO PE r.EI DO S:E:NADO 
, N' 18, DE 1954 

\ tapo: (' . -., . 
,~ Art. 4a A cUrc\!ã.c. do Centro c.a,-
;. PROJETO DE LEI DO SE.:-"'\fADO iJ:eFà. em c;.da a:l0. rot!lH-vament.e "}1, 

19"54 pela const.itucionalidade do 
pt:<>jeto; 11,9 5lJ4. de 1964, llzla ".ons
titucionallà..ade do 51..,b5t.J.~uwVO; 
2) o.. C<lmíssão d. Le;,l.slaçao 
Social; n9 593-,_ de U'-&l, favorá .. cl.. 
nos têrnios· do- substitutivo. que 

Altera â redação é!c art. 86 dll 
Cot~oliii~ã(} 4a.s lMs do Trobc:" 
,lhà· aprovado 'jHllo Decr(rto-zei nú .. 
merO 5-.452, de 2 de maio de 1943 
e d-á -outras prw.4êr..ctas. 

( N9 40, DE 1963 ~ada um dos prore&.::õres que dirigem 
Estctbele-ee 1!C:';::;S XClCTe3 p;tra. ('..$ muz-\ <:s defo.rtnmc.tl.tos refE'riê:os no Ar--

tas pelo dP"'::" .'., ~ .. ., por par .. tIgo 2 • . '. 

oferece. 

,'Em d:.scussf.Q o projeto, ~GU o su"bs
t.itut1'\'O. 

O SR, ALOYSIO DE CARVA1.!'lO: 
te dos empregador:es das leis trU, Art. 5º' Ale-~ d·aJ; pesqm&ls e es
bal~ata.! e a.i Outras prov'din- tudo.s: de ratU1::, ~3.(t~ cent.ro. 'Pro--
elc:s moverá a jnt1"o::l.U~ao.. no eUl"tie".uu1n -.&nhor Presidente. I1~Ço e. pr.laVi"t1., 

'(Do ~:-:::r.ador vas-G-oncelos TiJrre's) unl.venitálio d:s. F~icn.i~3:1-ês ou .~~ pela ordem. 

Art. 19 () art. 36 da COfl...9ol.,:daçãq 
das Lels do Trab~üho,. aprovada pelG 
Decreto~lel n 9 5.452 dé 19 de ·mato 
de -1943, Mrr€"scido de m:lis nm pafá~ 
grafo, passa à ter a segttinte reda<:iio:· • coIas de Eeon .. ;:11l:1,·· D.~eHO. Agro~~o-

O ccug!e~s{) Na~i.::r.s.l d-ecrcta: m:a e SCe1o!c3:!.1, de h.'!r.,!l:s e- -c6nfe-
rênciB.S especiah· s6bre a m:l-téria, vi~ 

Art. l\t O d9~cump~)fuento, ~:.' p:l1'- ~and{) à- t.Cí.ül~;;:'J 1j-e .c:.1;.i~drOS ~ .. 
te dos em.pn·:-2:do<;, da.s leis tnlbg.J~t:.s ... ciallz::..àos. 
tas iII"·r:}l:ta~é em multç,.s de v?~'3r P2I"ãg:.afo (,yd~~. S',~_:b C;""'lt(,) 
até I) (cinco) vêze.c; {) s-alt.:!o mbi:no manterá. cur~o.s de extensão -COO1)C'
de matar vaiol' do Pa.!.s. rs::'iví.sta- p!1r~ m:l(.;:tcc:a 1'':',:::r:.lta!iva 

Art. 2Q A falt,a conttnúada de que e freqüência. de .;ol1.~\105 do t--sttl~tl'ee1 .. 
trata. o a:·tlg:J 19 dCFle. lej,' poJera. mt:l;i.t-o Ulliver.stt::-rio, e de ou.tras es-
1mpol'tar na 5~"..<"p.ensãoQ do. ftmciOllU- colas. do ~~:x.ct'!\ das cOD;-erativa·s e 
menh fa i-' ')"1' ,. r: - " ao para- público en:l geral, IDerltanro ato. 
00 ·-diz.s se::n p~ç)ul00 llal'{l, rer;;}.~cth"os tlcu~,:ões com O,:; nrganiJ;mos eS.t;:e--
E'l11p1'€gadOS. Clalizados da tJníto. dos -EStad'CIS e 

Art. i., O? ', .. '') r' ::-.... dM entidades particn1:".-res', 
mentarã. a presente let' no :p:1l20 de a,rt, 6'\ Cad~ Centro divu1-ge.:rá 
60 dl§.s da data de sua publlcação. .seus tra~:1lhos par-;l. c=-~l!le,:tmfnto do 

Art. 4.0 A prei:er.te lei er·:,,""~·~ e.m p-úbtiOO em gernl, ut:.1i7.Ando '()3 n'&~OS 
vigor 30 ebs ~rõs a sua rr;'::l':"':'1.~ll- de dlZmão .tt- ~-e"J n!es.n~e. 
tação, rev·o:;3-·ao_s dis-pos.içõZS em. \"Qfi- .Art. r:q Esta Ú1 t~:'!trarb em vigc;.r 
,trb'io. . .~ «ata. -de sua p;.;bU·~3.;;'::'{), l'dv-a.;aél!!.s 

() SR .. Pi!Ea::D.iNTE": aos d!Spo.srções --e:n conu"árb. José 
,fl}[oura A~arade) Felic:ano. 

O SR, PBESID:;"NT~, 

(Xoura Andrade) _ Tem a pallvra 
o ·n::in·e Senac!or. 

I 
O SR, ALOYScO 'DE CAXJALl{O; 

"Arti~:o 86 .. Bel1:yt"e çu,e c.-:n uma re .. 
gião ou zona se vcri!i~ll3m dife!enç9.s 
de padl"§o de vid9l", poderá o ').{in's ... 
tro do Trairalho, mediante 'Pl'on~t,n, 
-da l'e.spectiva C{;tniss?"o, r'9 Ssi~ário .. 
mín.::mo-, autoriz..1Aa. .a ~u'Qdi;rldir a re~ 

(P.zla o:"cem - NãO foi rer:stil velo gião ou. zona de &-côrdo con}. tais cir.-, 
ora(toq - Senhur Presid';:mt.e, Vocsa. -cu:n.stã.ncias. . " 
~relêne!a anunciou a ap-·cclar:.áo do § lQ 11ld.epe:ud;mtanento -cc dif:pos ... 
Sn!Jst.itut:yo da. ('..emisSão CH L(.g~sla.-_ to ni'.ste artIqo. o sa-1§.rio-:mfnimo doS, 
ç:o- SCC~!l.-l, m~s .só!;}r.:: é!5se .s..~.1;~ :~, 'lO novos munici~ics não poderão ser nu.U-, 
l:o, tTffiil su'õeme'IJ0'C1 da C:m:. .f:~ dJ _Cf:. inferior ao sJJ~rio-:r.l.~nil:lo qU;1 fôr 
OonstituIçãc e Jt!St~,j" de 1) ... ')00 q'le ·fLxado ·para. oS municip~ü3 de que se 
me jl9.rece deva o substi;'llivo ser tenham, desme-mbrado. 
votado S€'.n1 Pl-e.juizo d.'1 subem~ndlt. § 2Q No caso de novos mun!cf:pjos 

o SR. rRESID:?:N'=E: 

(Moura AnC!rade) - lt -procedente 
a 't.:u·sti5..o de ordem f{)~'Ulti.lacj:i .,elo 
~obT(~ Sencdm A\oydo: ée \:'hI-v-r:"1':>. 

A Co!llissão de Co:lSti~k-:'_o '~ Jus .... 
t:ç!l. . hp: .. escntcu .ij'!~ml.1~1!i rfo ,sU";3-
nuttvo, -d:J.. C':Jmit.r~!) de ~€t:.1~:.i"l-o 
SOr1zl. ..Assim, a e!.. ... c.J.sE.-:..o 13";' f::"ti 

fotnta,dO:$ pela de.;.;m.embramtnto de 
nu:5· de um mnnicfoio.. o sfl-1ário-mf ... 
nano fixad.o- paTa a,c!U"51e-s não poõerã. 
ser nun(:J\ InfeI'ior '(lO maior salário .. ' 
nim.imo e.<;tab'ele-c.id9 para o,> ntUl!!cf_ r 
p'CS qUE· lhes deram origent". ...' 

Al't. 21> Esta. lei ("ru-tm-j, em v:!gor' 
na clatade sue. Dublicaç.!iO, r~vogada:;. 
as., dj3p-o':lçõe.s em contrlÍrio~ DiScU"S!lão, em 19 bUlO (a'p:e .. 

ci~~ão prelimin::'T da. cOnstit;:lCi()· 
n2.Fdl.de nos tê:m-ÇJ:s, do art. 2.65 
-do R!'g:l"i:!ento I:;tel'no) dO Proje
to de Lei dI) Sena!1o u? 73. de 
1i- .. .5, de 8u1J":1 S'. r- .. ~ior 
José FeliciE'..no •. que crla. 'centros 
de pesqUisas e Estudo de Coope" 
rat-ivI.smo nas un~ver.sld::l.d:es dO 
paIs, e dá outras providências. 
tendo parece.i.·es (sob ns. 6.36 e 
920, de 1964) da ComIssão de 
COnstltU1Cãn- e Justiça: 1°) pela
t'ejeição, por ínconstitucJOillallds... 
de; 29) (reexame splic:tado pelO 
Requ9riroentQ n~ 298~64. do teJa.. T 

{I'..lant-o 0.0 projeto com o ~.llb·t!~c(l·:.J o SR. l'RESr:OEN''rE: 
' Dl.5.euaãJ, e:;:n lt' tu::no (n.:pre-- e a. m.tbemrncl.J, .. 
e!<a~oo p!'€lit.lir...:tI" til {:cnstitucl{l.- (Mou;-'!J: Anê..."lI-'le) __ EM vot?ÇãO- (Jj o 

nalli!sde nOE, t.:!rmos Co art. 2$5 As v-ot~~(:6es se fa..rã,o cnm('ç:anC:o subemenda da .Cctnissão d-e Consktui .. 
da Regim-en:,') It\.ttl!:lc!, do. PirO-l ~-O substitutivo. Sem Ptf!juizo da 'Cão e Jusr,;ç.a. 
.feto de Lí:l dO' Sen~c!o n9 87, d.e suhcDunda, que será votsda a seguir. Os Sr.s. Senadores que ar a""rov<'l-m 
1963, M a-lltoria d) SI. SenadC'r ~ ..... ..., 
Aarã.o Ste!nbrocl'.l. que estab.::"l.2Ce mn 4tsC""àSl"ão o pt()Jet-,. com o Iqueram. P, er.ms.necer sentados (Pau .. ; 

. teto millL'TIo pa!'i:J.. a c.posmtn.do.- subst1tutivo e Q, subem~nõa. {pcus'» • .sa.) . 
ri.!> ooncedida por 1D-<:tituição de ,Não bs.vendo quem. pe~ Q palavra, Est.ã. apr{fvada_ . , 
previdência SOCial. tendo pa'recer declaro. encerrada. a diacus.s.ío.. I E' j;t seguin te a subemellda. apro.-
sob n9 850. de- Ul64. da C011l1ssão ' vada 
de Consti~.:l!ttio e Justiça, pelo Em votação o substitutivo, sem. t,re- ' . , . 
arquh-am-ento. ffi.' !3.ee do -MUl':O juízo da E.nbemenda. de a1itmia t1a Sil.bemenda n9 1 ê:.O Sübs.tltutivo ~. 
5~ do., At.o Instjtllctcoal. C'sttl:!sáo de, Conmittii~ão e Justiça. IlCom~ã6 de Legisla.ção SOcia1. 



[

/' 1)1." ao ll'tlgo 19 1\ .egulnte reda
çA<l: 

Art. l' Enquanto não se verifica
i'eIU as circunstânCias menCionadas no 
artigo 86 d8I COnsolidação das Leis 
Ido Trabalho (Decreto-le! n' 5.452, de 
1}9 de maio de 1M3). vigorará. nos mu
Q11ctpios os que se criarem o salá-rt(). 
minlmo fixado para os municipios de 
que tenham sido desmenlbrados. 

PSl'âgrafo únicO. No ce.so de no'VOS 
municípios formados pelo desmembra
mento de Inais de um município, vi .. 
gorará neles, SJté que se veittiquem as 
lJ"eferidas ch'cun.sta.nc1aS, O maior sa
lfário-minimo estabelecido para. os mu .. 
lnicipios que lhes d~ra.m origem. 

O SR. PRESIDENTE: 

1 (Moura Arz.drade) _ A matérIa 11"á 
fê, Cornlasfi.o de Redação, a. fim de Te
d!gir o vencido para o .segundo turno 
!regimental. 

b'ita. eEgotad2.1 a. tnatéria da Ordem 
\lo D!a. . 

O Presldemte do Senado Federal. 
bo.s Mrmos do art. 70, _ t 39, da Cem
tltulção e do art. 1', n' IV, do Reg!
mento COmum. convoca. as: dUM Ca. .. 
6as do COngresso Nacional para., em 
6e.SSóes conjuntas a. reallwrem .. se nos 
~ 22, 23 e 24 de setembro corrente, 
as 21 horas. 30 mlnuta" no PlenárIo 
Ida Câmara dos Deputados conhecerem 
\lo veto presIdencJal aO PrOjeto de Le! 
)(n9 2.006-B, de 1964 na. Câ:mara e nú .. 
tnero 75, de 1984, no senado) que inS .. 
IUtul sistema. para promover a constru .. 
f40 de ha.bltaçóe$ de lnterllsse .soc!al. 

Não há oradores Jnscrlt.os. (pausa). 
I Convoco os Srs. Senadores para 
Ilml\ aessA<l extraord!n.rIa, hoje, 1\8 
Dl hores e 30 mInutos. 

O SR. VIOTOlUNO FI!E1RE: 

iPeço a palavra, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE: 

Tem & pala.vra o nobre Senad:or. 
O SR. VICTOl!lNO FREIRE: 

(Não foi r""isto pelo orador) - sr. 
Presidente, soUcite.i Il pala.vra. pelO 
seguinte: têm surgido, em vãrlOl! ór· 
Clios da Imprensa, crIticas gritantes, 
que considero injustas a. um Ofictal 
que serve "" Est.do MaIor do rv 
bérclt.o, que é o COronel Hélio Ibin... 

·lJfna. 
l Em carta dil'igida aO jornaliSta e 
",,-Mln!stro Costa POrto, ·aqUêle of!
idal e~ det-endt, fi ~ defende com 
ama. iSenção extraordinárIa. sent 
-agredir. Ao contráIio. declara que. 
~omo católico e Ctl1l10 homem de bem. 
kento de pa-lx6es e sem ódios. êle 
em. mais ptednde dO,t; seus acuSado
hs do que qualquer ódio OU rancor. 

~ Trata .. se de um oficJal do Estado 
! l4aior, altamente educado, que não 
presi'de nenhum Jnquérft<1. ~ apenasf 
Ho Serviço Secreto do !V l!!xército, 

. mas fixRram~.se nêle tôdas ru; acusa.. 

.ções. 

Aqui mesmo, nesta casa meu emi .. 
pente colega. senador Artbur Vlrgl. 
:110. declarou Que tivera informações ' 
(\e que o ex-Bargento e Deputado 
(fregório Bezerra 'teria. .si'dn amarra ... 
ÓO pelo pescoço e desfllado pelas ruos 
da Oa.pltal pernambucana., o <lne, ab_ 
SOlutameste, nA.-o é verdade. 

I. 
Estive em pernambuco - onde re

lide o maior núcleo de pe$XlS <le 
púnhll família e do atnigos - e ouvI 
o .segUinte: Qregórlo Be:erra 'finha 
do interior onde estivera organ-1Es.ndo 
_ movimento de resistência, !nclusl
"8 para incendiar e destruir ti, Usina 
IEstre!!nna, de um parente meu, o eX
peputado JOSé lApes Slquel'ra sanWS; 
etuando fOI prêSo 'Dela trOPa e condu ... 
~do li Capital, naturalmenf<> ~gemB
CJo. Na Rua. Nove saltou dto eam.1nrfio 

\ 

éItIe o tral1SP<>t"tava e d<u UJll& ""Pé.. 
ttIe de show, -declarando que mo01'rle. 
bomo homem. etc, 

Na. ocasiâ em que O Ilustre colega. 
~ena.dor Arfhur Virgillo cli8oursou. eu 
o aparteei, dí.zendo-lhe que GregóriO 
Bezerl'a nã-o poderia, ser tratadO 

Lopes d. Costa. 
Renato Silva - (46), 
O SR. PRESIDENTE: 

como cu, P01' exemplo, que nlto mal... ./Moura Andrade) _ A 11sta de 
t.re.tara. ninguém, nem matara ofiCia.1.~ presença acusa o comparc-c~mento de 
dormindo ou i'ncendiara quartéis. l4!õ Srs. senadores. Havendo ntj;me~ 
Porte.nto, Dão podia. gozar da mesma- 11'0 legal declaro aM.n.a .;t, sessão. 
liberdade q~le eu e outros que não.' Va.! ~e1' lida. ta 
a.ta,cpmos nrnguém. .. l\. a . 

ar. prMÍdente, pedi a palavra: lU-)'" O Sr. 2" Secretário procedt à 
tamente para fazer esta defesa, que leitura. da ata da sessão ante .. 
não me foi solicttada, e assim procedo rior, que é apro\'6d1. sem de-ba-
por sentimento de justtça., pois co... tes. 
nheço o Coronel HéIlo lbl"plna. t 
um oficlel de Estado Mator. de fami .. 
lia multo boa. l!: mUIto boDl homem, 
chefe de fa.tnilla. exemplar. catóUco 
pratioante e .ua re.sposta .... ac\l.la.. 

o Sr. 
guinte 

EXPEDIENTE 
TELEGRAMA 

ções é n. de um. homem isento de p.rti- urgenUssimo. 
xõe8 & 13.& ódio, Declarou que são 
eenu-nas de oficla1s que participam 
de ComisSão de Inquérito, mas que 
êle, Coronel Hélio !l>!o.pina. ",!o. in
capaz de mandar tortUl1lJ" ou espan~ 
car um prêEo .sem defesa, entregue à 
guarda da. autoridade pUblica. 

PO risso, Sr. Ptesid~nte, mandei 
buscar, ])e.l'a deixar nos Anais desta 
Casa., numa outra se.ssão, a. nota com 
que o CoroMI HélIo !l>lapln. se de
fende das acusações. que repUto in .. 
justo:!, à SUo. possoa, ao .eu p<>ndo. 
nor. a.o seu brio e à lua honra mili· 
lar. (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE, 

A S. Rx.9 o sr. Sen(ulor Auro de 
Mou:'i, Andrade, Fre:;id.en:'e do Sena
do Federal. 

Br.a.sflia -

A92 de P. 
NU 11 0000. 

D.F. 

Itamarati _ Rio, GB 

Tenho a honra, de levar ao conhe
cimento de V. E:x1)o que segu.:?:da-fei
rs. qua.torze do corrente será mst6" 
lada no Rio de Janeiro Assembleia 
Gerel da. Aliança. dos Produtores de 
Oacau quando será. aSSinado o Aeôr~ 
do Internacional do Cac.au negOcia." 
do e rubricado em jUlho último em 

(Mouro A.n4rade)· _ No.da lna.!s ha- Ltnneh Togo pt Muito grato ficarJ. 
vendo a. trater. vou encerl'ar Q- sessão, V. Ex\l' .se desig,na-sse observadores 
designando para. a e-xtra.o:rd1nárta de parlamenta.res dessa - Casa.. do oon
hoje, àS 21 h'Oras e 3Q minutos} a se- gresso pa,ra integrarem Q. Delegação 
guinte: BrasileJra que será. c h e f j B. d a. pelO 

ORDEM DO DIA Deputado Daniel l"araco. Ministro 
Esta. encerrada e. .sessão. da Indústrln e do Comércio pt A 

(Levanta...se a sessão ài 16 bo- sessão solene de assinatura do Acôr-
Tas. e 10 minutos). do será realiZ2.tla. no dia dezesseis 

--------.-------1 <luarta.-feira próxima pt Atenc!""',,", 
cUll'lprlmentos - Vasco Leitão da 
Cunho., Ministro de Estado das ne~ ATA DA lW SESSÃO, EM 16 

DE SETEMBRO DE 1964 
(Extraordiná!'ia) 

l'RIlSIDBNCU DO SR. MOURA 
ANDRADE 

AB :U.OO horas . e ao' n11nutos 
a.c:b.run .. se presentes OI Sr.. SeIla-' 
dores: 

José Guloma.rd. 
Vivaldo Lima. 
Edmundo Levi. 

laçóes E.,xteriores 

AVISO 

Do MinIstro (ia Indústria e Co .. 
mércio. nos s~uintes tJênnos: 

AV-OM. N' 314 Em 11.9.1964. 
Senhor Senauor: 

lado da .aahia, obedienf<> ao d!.spos! 
no a.rtigo 63, !ll. da ConstituiçãO, se 
licita. autOl'lza.ção a.o senado Feder~ 
para. contraír tun empréstimo C,,~el;n 
COm o Banco Interall1ericano (BID; 
no valor de ús,~ 3.2~G.O<IO.OO. 
li - Justificendo o pEdidO, sJ.ega c 

Uustre Cheíe do Executivo baiana> 
a) a. energia elétrica. continua sei.1 

di> o faror es&enCilll para. o de.scnvol 
vimento econômico de uma região; 

b) () Estado- da. Balú.a.. por deffiai 
cArente de energila., vem lutando c~m 
enorID€..'; dificuldades para. aumentar 
seu. potencial energético, em virtud 
de serem poucos Os recursos de qu 
disllôe para a execução do seu 'P1anl 
de eletrificação;" . . . 

C) a. fim de encontrar a. PJ&,,~b111 
dade de realizar em tempo ClU'to al, 
gtuna CO!,s,a no partlcUlar. entendünen. 
tos foram mantidos coro o BID parti 
realização de Um empréStimo da, oro 
<lem de US$ 3.200.000,00, importãnc'a 
que seria empregada. na. realização -·;e 
obras doe grande urgência; 

d) o errrpréstUnc seria c(}nced~do { 
COELBA - Companhia de El.etricl· 
dMfe do Es.tado da Bahia - Soc1ooa. 
da:de dce EConomia Mista, da. qual tam· 
bém partiCipa. a. União, através da 
SUDJilNE: 

e) a COELBA vem, desde mar\,o de 
1000, quando !oj COJl.$titulda, pL'Odu
zin<:ro e distribuindo energia elétrica 
em várjo,q municfpjos da Bahia. sen
dO, inclusiVe, pioneirat da eletrificação 
rW'aJ no .Estado i' 

f) OS compronússos decorrentes do 
referido empréstimo seriam satL<;fei
tos com a receita.. da COELBA e, com
plemEntanllente, com os recursos dos 
5% d:l. Renda Tributária do E,·,tado, 
destinndos à. execução do Plano Esta:' 
dual de EletrifiCação, a. cargo da mes
ma. COE-LBA. e 'Pre.vistos na Lei 'ESta
dual nO 1.289, de 4.8.960;- e 

g) o emprésthno p1eite:ldo não con .. 
trana in terêsEes do pats, ante..;; atende 
a UJl1 fim legit!mo e de 8.1t~ rele-' 
vàncía econômica. j 
In - Constam do processo a auto

rização dada pela. .As-semb'éla Legisla- i 
tjva dA BJ1hja na Pod,er EXecutiw~, 
para êSte garantir as opers,ções de 
cTédfto a serem feitas com vtstas 1lO 
mmcionado empréstimn ("Lei 2.C45. 
de 8 de setembro de 1!}64',-" pub!ica.da. 
no Diário Oficial ~staàua1 d~ 9 de se .. 
tembro de 1984) e ]larecer <1:1 Senhor 
Ministro da. Fazenda.. favorável ao 
emprést.lmo. Deslré Ouarany, 

Martms Júnior. 
Pedro OéLrneiro. 
Lobão da. SilveÍl'8. 
Eugênlo Barros. 
Vlctorlno FreIre, 
Joaquiln Parente. 
Mfmezes Pimentel. 

Tenho a. honra d~ aCUS<lr o recebi
mento do ofício n'l 899, de 3 de se~ 
tembro corrente, pejo qual Vossa EX
celência me com\ll1~ca a a.prova.çiíO. 
pelo sens-do Federal. do requeri1!lento 
do senhor Presidente da, Comissao .de Foram, a.s.<;im, satis!elta~ as e:ldgên
Econom~ em que convoca o MinlSw aias que, em tais CMOS, f,a,~ o Reglw 
tro da. IndústrIa e do Comércio para mento do Senado, no artigo 343, Ie
prestar escJarecimentoo sôbre o Prow tras "a" e "b". 
jeto de Lei do Senado no 40. d-e 196·2. IV - Provads., porlanto, a nccesf. 

José Bezerra. 
Walfredo O",gel. 
Gonpa-1ves de AbranUs. 
João Agripino. 
.Barros Carvalho. 
Pessoa. d.e Queiroz. 
:Ermlrlo de Moraes • 
Silvestre Pérlc!e.s. 
RerIbaJdo Vieira. 
J)ylton Co.sta.. 
Antônio Il<1lbino. 
Josaphat Marinba, 
Jefferson d-e Aguiar. 
RaUl G1ubert!. 
Gouveia. Vieira. 
Afonso Ar!nos. 
Aurél!o VIrullla. 
BenecUctl} Vallad.nrts. 
Moura Andrade. 
Nelson Maculan. 
Mello Braga., 
Antônio CarJos. 
Guido Mondin. 
J)Mll~1 Kr!eger. 
Sebastlllo AreMr. 
S!gefredo f'achceo. 
oortez Pereira. 
Jo.W Lele •. 
Aloysio d. C'l"val!li>, 
Nogurura dn Osma.. 
Llno de Mattos. 
José ElJ"". 

Em re.s.p~ta, cumpre-me dizerwlt.e dade da oPeraçAo p]e.!tea.da. pelo Gow 
que estou à int-eira disposição da. dou.- vernador da Bahia, 'Estado cuja eco .. 
ta ComJ&são de Economia e, valendo- nomia muito lucrarA com o emprés .. 
me da faculdade que o Senado me ofe.. tlmbo a ser efetuado, o que refietirá 
rece de fixar o dia e a. hora. do com· benHlcamente no desenvolvimento so
parec1mento, permito~me sugerir o dia clal de vasta região, e verifies-do, PO! 
24 de setembro pr6x1mo, às 15 horas, outro la~o, que o processo obedeüe1\ 
da.ta em qUe espero dispor de ma.ior em m.ta. feitura e tramltaoção aos Te
soma de dados para c01ocar. perante QuLsltos 1eO'als achamos Que' O Sel1a. 
áquêle órgão téCnIco, o problema da. do deve conceder l\ autorizado pe-
propriedade industrIal em vários de dida. J 

seus maJs importantes aspectos. 
Anrovelto a Oportunidade para. re· 

novar a. Vossa EXcelência os protestos 
de. minha estima e eonstderQ~ão. _ 
Daniel Fáraco. 

PARECERES 
Parecer nq 1.012, de 1964 

Da ComJssão de F/tIanças. sôlJre 
O Oliclo ._n', ~ 13.9.64, do Sr. 
Goverrtador do Estado da Bahia, 
.solici~1ne.o . ctut07'I:açao lU) Sentt~ 
do FeáeT'at para contrair u!"'t em
'J)rést;n-kJ externo com o Banco InM 
terameritl:mo (BID) , nó tPlor de 
USS 2.20<1.000.00 !três milhões e 
Duzentos mil dólares). 

Relator: Sr. DanIel Iúieger 

Pelo OficIo a-no. de 13 de Bgôsto 
da 1fl64. o SenhOr Oovemador do Es~ 

v - Diante do expô.c;to, opinamos 
Pelo atendlment;o da sol!c)~açã.o feL 
ta. pelo Governador' d,o Estndo da 
Bahla, e. para tanto, ofer-eceJr.os o 
Sl!gu!nte: . 

PRDJF!'O DE RESOLUÇll!.O 

Autorita o poder Executivo dO 
E,ta40 de Bahl:t a der gcuant!as 
para operaf~es de empréstimo a 
ser concedido peJo Banco Intera. 
mericano de Desenvolvímento 
(81 Dl d COELB~ _ Compa"Ma. 
~ Eletricf.da~ do Esl!ado If<t Ba
hia. 

Art. 19 Fica o Pode-r ExecutIvo do 
~tado da. BahIa au+..orfzado 8 dar gl1-
Nlntias para. it reBJ.lzaç{f,o de operações 
de empréstimo junto tiO Banco rnte .. 
rsmericallo de De s e n volvtmento 
(BIO), no montante de US$ ..... . 
3.200. OCtl.OV (t.rês mllMe. • dUlItfllo< 

• 
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llanl1ia c.e ii:.le::;: lcdade do ESG:ldo .d:l I 'Mo A d d) o re,quer\-

Setembro de 1964 .. ,...,...---,--,~~,. ~~.,;.;.;--- , 
(nO 938. de 1964) d. ComlssNo -!e 
Legislação Social, 

InU dól.,c">" ser ",nced;do à Com-' I;'arerel' nO 1.014, de 1964 o SR. PI<ESIU]·:NTE: I 
ll ",",~.., _ COELBA _ para Dmp.1Ht~ Redaça,o 11am diSCUSS<Ul supl-e- , url!' 11 ,.1~a e .n"'.-

<, •. U U , ~ t t' I menta lldo se a. U?[,-~ "ujo a·o final Em d~cussáo I) projet,[). (Pausa). 
çã n nU ex:~\:çfvJ de obras 'Ptê~;.st.a., Tltental', ,1', ~lHJlhLU .'t~J C,), se- da Ordem (10 1)1a .' Nen~um dos Srs. Sena-dores dese-
110 P.'Unc (le Elet;rdic:tç~o ]i:g.l-uáual. n~cio ao Pl0jeb ete LeI da Cam~- •. " 1 jal'.üo uror da. pa..\avnl, encerro El dis-' }..rt. 2.1 Para. efeito ~() aWl.l cu ga- m. W' J3u, de 1~í51 (J[o't' 2.l'i5-B, (pausa.) cu.'!sáo, 
ratltias de que tr<fta esta Lei"as ope- de WG4, nx ca"u de or~gcm,) \ No telegratr.n Edo no expeó,ü'nte, A Presidência. vertfica que o pro_ 
rasóes a çuc a~ude í artigo onter,oY R?íator: S:-. Seb~l"iião A:-chQt. o. Senhor Mtnistro das R;:laçõcs Ex- jeto, depois de V01,edo, caso seja D-pro-
não11dev\~~~:~~~)~,:n,e\:!ln' :~ Pl::~ ~~~~~~ A COllÚS.:.::'O a'Hr:S~nt<l a i redaroão I teriore5 ffianife:·tt.\ ,d~\:,jO de que o vado t\'C'la. cass., deverá ser apreciado 
a, "' ... ,.\:., ... ,. '" .vc;>. . 1 ~ , S"'na~o deslo'le c~ervHdores par1l pela. COM!.s.são de Red-a.ção nu seu 
Juro:; S1..ine~'j::Jl'{:s a 6% ,<Ee!, p2:: cen-I pa.r~l àl:-;-CU;:~9.0 .<,.upit;n::en!·J.:, do SU(l!-;, ",<> 'u. o' r" .' . art. 11.0, ' 
to' ao 3n-o tituti\'O do b",:'1 ;00 ao Projeta ,j~ LeI i .n~ ... gra~~;n a pc:le",ação c:o Brnsil à O p~'ojekJ propõ'e a revogação do 

paràgl.~i1fo· ún:oo. Os jtllT .. <; e <1m<H~ jda, Cânl.na n' l;W, do:! 19;)4 lflum2J:'0IA.sse~b.ela Gera.l da,Al:ant;a do~, Pr?- t\rt. 5nS do Decr~to-le1 n9 6.4'52, ffi8:1. 

t · ,'es ..t",~. -'entes ÓPSSftS OPei.'ICÕ",s 2 1'"'5-B de 19ô4 l'a Ca::a de 0'''''1- dutOl ... S de C:lc,m, lD.Stfüado;.\ no RIO o Dec>eto referiA" é o que. aprovou:a 
12a -D \1 .... ,"'· 1 ,~ '. ~ I ,I '. ,.,.,.. • I d'" Taneiro n úl'im &~"u,"lda feira. U\ 

se-rão at~~!1[Lct.~5 cOm o.: saldos oJ)cm~ gCU1} , de ln~C~atiH~ tiO Senhor Pre- d:-' '" a.' ~. r. -~~. - 'cor~o1idaçã() d~ Leu do Trabalho. 
ckn:üs da COELBA -- CG-mpanhla ,;::iC'€lÜe da Re;:úbl.ica, Que coocedt; I la 14~, e o art. 508 é exatamente da. Conso-
de F:!etrlc:daqe d" ,E::tl~do da B~hla·1 tsellção dos impo.3tos de im~or..1(w, O télegrama, cnL:etanto,. só ÍI}1 r-e- lidaçã,t,1 das Le~ do Trabalho e na!) 

Art, 3'3,&ta Resoluçao entrara e1U1e de CO~1Sumo, t.axa de d~~P:1CLWIC'2bldo ontem, dia 15 apt)s encerra- do' DeCreto, 
vigor lla ck-l.ta de sua publ!caçúo, urluuneiro e fie e~oGIU1l1ei.1tos C:JU~U-, da a setsão, q\.K\ndo' já não ha:via. Som esta obg@!'V3.Cão, vai S-eT vota4.J. 

Sala dn..s Coml.':::;õe.<;. 15 de setembro lares para amo:llo;;el Com tr.\l1~m:s·l mais oportunid~{je de se tazer a de .. a ma teria, em escrutinio secreto,: 
de 1964, - Daniel E(rieger. Pres'den_l :::ão autmr..átic(l, .~Le fôr. adquirIdo li s\gnaçio pedida dos ob.':e)'VadoTe,s do (Pausa). 
te e RelatOr - Pessoa de Queiroz. i por ex-mteg-l'linl e da Força E:xpedi· Senado Federa·l' aos tra1mlhf.\'i da As.. Achn·se reUlllClll a coml.ssâ.o Mlst::s. 
- Edmunào J,evi. _ J,Ir;n~.~;: .. es P:IlUnl-: .~ioná;rl.a H,:a:;,lc:iri!, mutüado. em I ::embléia em :lP~'êÇ. o oue se encerram que d~verá dl3.t parecer &ôbre o Pro-
te!. ~ Ermiria de ~11oJais, _ LObáo; cOMeqüênCi::l rle feriml"llto,,, recebido.s hoje. ' • jeto que dIspõe sôbre a compra <lu 

í.-: da Si{I:eh':I. _ Eugênio BarrO;;, - na. CampJnha d3. rtá~la. . _, ' Conce:.sionf\;riM, A Pres1dénclt. agu8t'~ 
Sigejreào poche/.:() I "- ,O Senhor I\.·llmstro Dr:lnlel Fa.raC!> da qUf~ 0$ Srs. Senadores componen-

, Sala das Se~u2s, ~m. IG de setem- comparecerá perante li C·');ffiissáo 0(', te3 da Comissão po.'ssam chegar 9/) 
bro de 1[164. -- AntoiBo carlos, P/e- ~ Economia no próximo dia 24 de se- P1enár!o para 8.$ "'otações dcstn. noi~ 

Par"o.el' 11Q 1.013, d. 19\)~4 Isidente. -.:: SeiJa~tião LlTcller, Reh~- lembro, às 15 horas. te. (Po:'Usa). 
v_ - J to!', - Edmundo j~e1i'i. I Em votação o Projeto n9 49, de 19G!:, 

, Não há oradOi'eS inscritos que Yevoga art\go d'a CO'fl-"o1ida-(iiQ 
D2 Gov~h.sáo de. p,omli!u~çt~O ej ANEXO AO PVtr;-''"'ER N0 10'4 \PausQ.) OOS Lel.'5 do 'Trabalho, 

JU;:;(.içr. :>nDrc o 0j1c1o 11') S-~, .i-e i -< ;. • ""~ , ~. I 
1064 dô GovernadOr dct BOh<.f1., e D .... 19fH , Passa-se ~ A ,'otação se tarâ e me!J-enlttn:.o J.e ... 

o projeto d.e Reso.~uçã() proposto Rc:Ja,r.uo para d$tSCUSSã.o ~uP,!C-: ORDE~l~ DO DtA el'~~~'~rs. Senado-:-es lá pode..~ VQta~.l 
'PCI.u Com.!sBdo de Fina-nça.s, qu.e mental, r]lJ ~utJÚt utl1Jl1 do .:'l~- i _. ! (paY.90) , 
aulr:~i;:;a o Poder _Exrcn/h'() da.- nado rzo Ri'O}etil de LeI da Câmr.. O prlme.l.~o ILEm na rL:!u~a depen~e Vni~~'e'proceder à apur!l.ç5.o (PaU-!d)' 
Que!e E:':tarlo a (~!n' ga,rl.1ittc:s ra n" 136 dj~ 1964 (nU 2,175-B-t.~, de esclarecImentos da douta Com!S~ . 
pala empréstZ7no a ser c?J1ccdido na CaslI 'de onYem). que concc-lsâQ de Constitu~ção e Jlls~iç-a. Votaram Sim 20 81'S, senadores: 
pera lHD fi COEL1:A., c.'e lsencãn do." lr.'lpoSi08 de tm-I A' t d" vot.t'lram não 1.4 81"s. senadores. Hou ... " Presidencin, enquan!) e.a<l1.1úr w :1 h t ôe j I 

Re:p.tnr: S1'. Edll11.mdo ·Le'7. portaçao e ae consumo, taxa ae os esclarecimentos solicttrtdos, vai ve n s ·enç es. O pl'''l eto 0\ 0.l»'U-, 
de,opa{>h,.~ arluatl€tro e de elllolll- • vado, V~I 9. C()m1..<;.')~o de Red~ção. < 

.) " - v suspender a s€&'lão pDr alguns nü--
1. M:rdiant.e ofic o, o GO\1Cl'nJ. .... 0l· menlos c..J·nSl/.lares para automó- nutm. 

da Bahia' p"de a autorlzação 00 '5e~ 2;et com transmJ.<lSão automátwa, 
nado para. {]U2 seja realizHda ope!'a- Que 1& adqw.1'tdo por cx-it1.te-
çflo de emp,:p,Stitp.o entre e. comp~_ g:at!te dI! Fól'\'a E:rped!cionan'a 
nhia de Eletncidnde da BahJ:i Bl'uslfcira. 1nut~lado em (,~anse-
(COELBA) e ° Banen Interamer!ca- qiêllcta de f~imentos recebid:Js 
no de D&;envolvimenlo JBID) , c-:;m na Crtrn'pmt.lu.( da lU'Zia_ 
a gn1:!.nt1a do !:; tado, tly:.rhJ7ida na 
segula-nÇ:l de 5',J da, renda tribut-á- O üong:-e..<;s(\ ~;nc:onaI decrekl: 
ria., des~inp.{\oS b.. ~xec~ção do Pla~o Art.]~ E' conc2di(~a isenção dos 
E8tadw3.1 d9 _E!err!b':::t;;~:: " n impost{)s de ünpot1.açáo e de con.su~ 

Está su:;pansa. a !>es~ão. 

A ses,iüo (: suspe-llsa às 21 ho
ras e 50 mioutos e re~oerta à..s 
22 hor.as e fj m. I 

O SR, PUESIDE:"{'!'E: 

(Moura Andrade) - Est.á. reaberta 
Li sao;são. ' 

l~ o seguinte o projeto apro
vado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
NQ 49, DE 1964. 

(NQ 4.484-13, de 19G3, na, CAmars.) 

nevaDa artiqo da ConsolidaçcJJ 
• da:~ Leis do Trabalho. 

o Cc>ngl'eE.'>o NELCion.a.l decreta.: 

2, O of ~.o ~~tá 1l1: i.' lua,o ,c?m . mo taxa de despacho 1l.du!lneuo e 
~ docmnentaç ... u n~{'e-ssn!'!a; COplU do de' emolumento~ cOnsulares pu,ra um 

'-co.ntl'aw, p::tyccer do proc~ra.dor-G-I:'~ autOln6,;el com" tr~msmi~l:;ão automá-

Discussão, em turno único, do 
projeto de- Lei da Câmara- nl) 146, 
de 1963 tu'.! l.U65·B/5U, na Casa 
de origem), que dlspcle sõôte a 
acão regressiva da UniAo contra 
seus agentes, tendQ Pareceres: da 
Comissão de ConstituillãO e Jus
tlça (n9 304, de 1964). decla.rando 
não caber, no CabO o s.eu pronun
ciamento: UH Comi.ss50 de serviço 
Público Civil (n° 663, de 1964), 
favorável. 

Art.,lQ Fica. revogado o art, 508, d~t 
Decreto-lei n? 5.452. ãe l~ de msi[) 
de 194:3, ' 

, nu (1ft _ .J:::-;t.,:~~ P?J,a !;?Hl,G" ,d~ I WC:l, Bdquirido no& F....stndos un!dos-
ope!1lç:lO, Od" o d,o :MLLL"Itro na F.~ I d. Amér' ri" <io Nort,e 'Pelo coronel 
z~nda Que "c.onsId,era a ,:}p~r~çao 1 n:rOl'mad

W
< d Exérrit.o José de Frel

dlgm~ de tdâo úp0i()- pe!o Gcve!'no J "'. o '0 1 '" S _ 
Federal" e Lei ~t[ldtlal que ,autoríza j t~,>. L~Iril serp-::,_l!Juií,adO 'ém, con~!1 
<' Poder ExccnUvo a dar· 2.$ gar::mtias ~iienClt't de fçdlr;.-~ltO.s rec lJ.do.c:;: , 

•• 

li efetiví\qão do empré.<tilUIJ. I Crlmp?!lha da. It",l1a, . 
3. A doutQ ComiSl"ão ele l"in8.n~3.:i, FurágrQfo -(mico, O automóvel S-

em funcaUHmt-J.d{) parece!', que eX\l_ que se refe-re €-ste artigo só poãern. 
,tnlUa a ccnveniência 'e a. nccr~,5.1da-de I ser Objeto de tntnsação comerci?-l 
da operaqào. opma pelO at..endiment<:l I depois da decorridD.3 dois eu anOS, ao 
de. SliLicitnç3co e sttgere o rcsp ~:UY(J contar da d3t~ de sua libera.ção aI
ptojetl'} de I'C olução, . j frmdegàrla, QU, em qualquer tempo. 

Rá (',m~nda. sôbre a m~a., que 
ser lida pelo Sr. 19 Secr.elário. 

't Uda a seguinte ~ \ 
l':MENDA Rq 1, 

vai. 

4, A procedência. elo pCdiçl.o ,f.ormn- na hipótese de o::c.rrer o falecimen
Jado pelo Governad{lJ:' da Bnh!a e,>t:i\, i:> do beneüciíQ'io, mediante prl.ga~ 
:\.."ISim, amplamente demonstrada. e já mento de t.odo.~ Os impostos e ta:tas. Redija~se assim o § 1Q do art. 411) 
consatrad-a !leIa COmi~<~ão de Finan- que passará a ser cinco: 
ças. Art. 2~ F..sta 10J entrará em vl~or 

na. data de sua. puhlicação, r{!vogadas 
as disp-JSições em eontrá:io. 5. Do ponto de- vlsta +'01'maL n 80 .. 

licitação atende fi'" exi,?êncl[l$ cons
t.rtlites. dm art" , 342 e 343 do Regl.~ 
menta Interno .. 

De outro lado.. Q nec~sjdade da 
autol'ização do Senado decorre do 
disposto nos arts:. 33 e 63, n da 
Constituição Federal, 

ti. Somos, 'assim, pe10 atendimento 
<lo peuldo, na forma do Projeto de 
Resolução elabarado Dela Coml,l$.sho 
de Finanças, 

R~ta:. esclarecer 'lue o t.:?or da .Re.. 
ElOluçào do Senado 0e·,"·rB c~;.·star do 
in.:;trumento da. opernção e que qual .. 
quer modificação nos c-om-pr(jmissos 
Examjnados dependerá de nova auto .. 
rização, COlho .... exí'gem os artigos 345 
e 346 do Regimento Interno, 

Els os têrml).3 dil> parecer favo0cvel, 
Sala. das ComisSões, 16 de ~etem-

~
l'O d.e 1954. - Afonso Atinas, Pl'es1.
ente-. - Edmundo Levi, Relator. 

.. ~/fl1'qpn de Agu!(U'. - _tloysio aJ!: 
,!'Wv. GIM. - Jo_hát Marinho. 
~ftlo ~lbino. ..J>'~ 

O S!'t. PRESiDENTE: 

(li-TVUTa Andrade) - l!..'ltá 
leitura do ex~~diente, 

Sôbre a meSa. rE'fluerlntento 
gêncin que vai .se!' lido pelo 
l1f Sec .. ~tário. 

tinCa a 

de ur
~,enhoI 

E' lido () 5egu~te 

Requerimento n~ 373, de 1964 
Requeremos urgência, nos têrmos 

do art. 326, nO 5-B, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Resolu~ 
Ção n'" 43, .de 1!}64, que -autor!::-.!!. o 
Poder Exeüutivo do E.'5t::tdo da, Bahia 
n dar ga.ro.ntia. para operaçõe-s de 
empréstimo 9.. ser concedido pelo 
Banco In'pramel'Ícano de Desenvol
Vimento (BIO) à. t':O:t.~A _ Com
panhia de EÍet-l'i<..M.a.de do Estado da 
Bahia.. 

Sala das SeMIl:S. 'em 1<J ,d.e setenl w 

bro de 19M. - n-all4el ~er. -
A"'VOi<> i1>e CarvalhO. ..., WaltT'ed!:> 
~, - Barra0 Carval/w. 

No Di.strito Federal e n·:.s ~t.ados 
em que fUIlcionem mais dj~ um Pro;' 
curador.. Q- obtigação caberá ao que 
tenha. funcionado no feito de que te .. 
nha. resultado a condenaçoo da Fa .. 
tenda; e se mais de Um hou'\'er fun .. 
cionado, caberá 6 compeWJlcia. para 
propor a ação regressiva ai' PrOCura~ 
dor mais antigo, 

Suprin:ta~se o ~ aq. , 
Sala. das Sessões, em 16 de sétem .. 

bro de 1964. _ Edmundo LevL 

O SR. PRESIl~ENTE: 

(Moura Andrade) - Em. discmsão 
o Projeto, com :t emenda. (poU$Q). 

Nenhum dos Srs, senadores pedin
do a pala.vl'a encerro Q- discussão. 

A matéria vo1ta à Comissão de 
Constituição' e Justiça e à Comissão. 
de Serviço Publioo CivH. • 

Di.<:cussão. em turno úni~. do
Projeto de Lei da Câmara nQ 49, 
de 196i (n' 4,48i-B/62, no. O
de origem), que revoga. artigo da 
Conoollda.t,;§.o de.s Le,i&. tio Traba
lho. tendo Parecer favorá.vel 

Art. 1~ Esta lei entrar ácm viror na 
data de sua publicação, revoga.das au;' 
dis.pOO:ições em contrãrl0, 

O SIl. PRESIDENT~: 

(.l(oura Angra<l·e): 

Discussó,o, eui turno único, dI) 
Projeto de Lei da. Cânlara n9 82.. 
de 1964 (n9 92~B/59. na Casa dlt 
QrÍ ~em). que altel'a, a redação do 
inClfo rv do art. 29 de. ~l nü
mero 2,661, de 3 de dezembro dtl 
1955, Que dispõe .sôbre a regula .. 
mentaçáo do § 49 do art. 153 <1& 
Constituição Jõ'ederaJ, e dá outrlllJ 
t>rovidências, tendo parecer favo-: 
l'ável, sob n? 919, de 1964 - Da. 

. Comissão de Transportes, COl,ll.I.l" 
lliooções e ObrllS públlcas, , , 

A pl'esidêncta, retirara da. pauta e: ' 
Projeto de Lei da Câ.mara n~ 82, & \ 
fim de envlá-lo à Comissão de CODs- I 

titulçá<. e Justiça pal'a. que o exa_! 
mine, (:.aso a matéria dependa de seu 
pronunCiamento. A Presidência n. ha-, 
vla. distribuído 'unIcamente à Com~ I 
são de Tra.n.sportes, Comunicações e I 
Obras Públicas, 
. Neste Instante, verifica-se, entrei· 
tanto, a dúvida sObre se oombém a 
douta. Comi.ssáo de Constituição ti 
Justiça. de\'e prollunciar-se sôbre o 
a...o;;sunto. ".j 

Assim sendo, para que se dirima B 
dúvida, o projeto irá à Comis.são d~' 
Constituiçã-o e Just,iça.' ! 

'tJi'Scussão, eni. turno llulco. do 
Parecer da com'íssáo de Consti ... 
tutç~ão e Justilia, sõhre a Mensa, ... 
gem D!} 223, de 1984 (nÇ< de ori-'" 
gem 268)" pela qual o Sr, pres1,4 
dente da República submet~ ao 
Senad9 o nome do D'es-embargado't 
Antõnio Neder para o car'Zo dlJ 
Mini,stro do 'tribUIl8..l Federal do 
Recursos. 
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E'.Sta matél'ia, nos termos dI? Re.gi-l projeto, ~ em~~~\1~CCJ t oferecendo ! ~ ~~m~~: ~ co!~W~tç~o p~o~;:: Di..~~c Em V~lW único. do Pro-
mto Interno, deverâ ser dlSCUtid&l' emenda -"'. tiQa. (D9' 1)2-53'. tavc'i'ável; da cor.Js- jeto d.e DeCreto Legi.slativo· nY 9-5. d<r 
votada. em sessão secreta. f. são de RelaÇÕeS Ext-eriDreG (n9 53-53). 19&4. originário da Câmara, dOB Dep~ 
AsSim sendo. solicito dos ~rs. fuu- . 1 do Pr pela. reJeição,' da Com~ão de FinAn- ta.dos (n9 176-A"64 na. Oa.sa de on.... 
má-rios· Qs necessárias proVIdênciu. Oltlcusslo, em turno u~ 00, o.. ças (n9 54-S:JJ. peja rejeição; n g-em). que a.prove. o "Tratado dt Ex-

(A sessão transforma-se. ~m se.. t:,.~ :eJ:.1B~1 c~~~ áeOO'~~~~ Sôbre .. emenda. de Pleaá.l'lo {~Ubsti. tradição", a.ssinado entre o BrtUi1J. e 
ereta. às 22 hOras e 30 mmutos e que rSenta. o Sirutioa:to doa MédicO$ tut.ivo. i?-tegraD.; . da ~m!ssã~ de ao Argentina, em Buenos Aires, a 16 de 
1)oltu, a ser pública d-s 22 horas e Rio de Janeiro do pa.gamento _de constituição e Ju.stlça: 1 - (n 418- novembTo de 1961, tendo p,areoeres 
40 minutoS). :udêm1OS e' (oro~r respectiVOS devidoo 63 - favorável; 2° - (nQ 878~63 - favoráveis (sob ns. 993, e 999, de 19M) 

O SR. PRESIDENTE. em vtrtude de permuta e manutenção (mantém 5eu par~c.:er . anterior por das Comissões: de constitui~ão e JUS
de posse dt terreno, e dá outras pro.. julgar que a tnatérl~ ja. foI deviõa... ti.ça. e de Relações Ext~rlor€s. 

(Moura Andrade) - Estt. abertt\ a 
ssão. , to 
PllS5a.se à votação do Requer1men 

'dênclas tendo pal'-eeer favorál'el mente examin&da., nao s.endo ~eces- 13 
V1 Q d 196-4) de, i.ss~o de Fl.. Bário nOvo parecer); da ComlSSao de 

, 373, lido na hore. do expedle~te, de 
:gênc1e. especIal para. o Projeto de 
esolução n' 43, de 1964. 

(n 901, e a orn Fil!Ia.IlÇ8lI' (n9 419-63), fH'orável. su- Di.scus.sã.o em primeiro turno, do 
Jl8,IlÇas. 5 gerindo porém x:Ov:",.. exame ~a. Co ... .Projeto d,e 'Lei do Senado n" 154, a. 

lIll.ssâQ de Constltu1çao e Justlçe.. ~- '1 19'63' de autoria do sr. Senador Va.s ... 

Em votação o requel1Inento_ 
DlscussãO, em tUl'no único, do Pro-- bre o art. 66, ite~ l. e da Com~~o concelos 'l'ôrres, que modifica OS ar ... 

Jeto de Lei da Câm.a1'4 n\l 126, de 1964 de Relações- Ext~nore.<;: dn. Com1Ssao tigt's 82 e 104 do DecntlO-Iei n q 7.0311 
(n9 4.7'50-A~62 na casa. de Grlgem) <le Relações Exteriores (U9 819-a3), ,de lO.1l.44, que reforma a Lei de Aci': Os Senhores senadores que o apro .. 

un, queiram permanecer Eentadoo.. 
~au8a) . 

que concede pensã() especial de .crs contrário. \ dente.s. do Tra.ba.lhO, tendo Pal'ecer da. 
6. m,oo (sef.s mIl setecentos e V1:llte 11 I Co-mlssão de COnstitUição. e Ju.<;tj~.:1: 

Está aprovado. 
Em c~n8eqüência a· matéria entra,rá 

l1ediatamente em' discu .. <, .. são e vota. .. 

cruzeir(8) a. Nlw!e.u Ja.~O, ex~xtra.~ [' ~nQ 480-64) _ .favorável. com as 
numerário-diru.1sta do MmistérIo d:a I D.tscussàO, un tu. n.:> úI?--co, do Pro... emendas que oferece, sob ns. l-ÇCJ 
Marinha, benda 'Pareceres la.vo.rávelS I Jeto de Deereto Leg'.Slatlvu nQ 7, de e 2-GCJ' (n9 4&2-64) - favorável z.o 
(ns. 990 e 991, de 19-64,) das Com1s- 19M origináriO da Câmara dos Depu- sUbH.itut!vo (emenda 3-CLS>' da C\)
sões de Sen·:,;o Público CivU e de tadoS (n9 21-A-63 na caSca de orl .. lllusão de Legislação SOCia1: 'ln!} 4S1 ... lO ' 

. Discussão em. turno único, do 
Projet{) de' Resolução n 9 4.3. de 
1964, que autoriZa. o poder EXe .. 
cut.ivo do Esta,do da Bahia a dar 
garantia. para, operação de em· 
préstimo Q .ser concedido pelO 
Banco In teramet'Ícano de Desen· 
volvimento à COELBA, Compa ... 
nhia de Eletrlcidade. no Estado 

pt.n-a.nças. geJl1) Que a.p~ov~ ~ C~nvenção oou'" 64) _ favorável, nos têrmo- c1ü slib~ .. 
6 cernente à dl.ScrllUlna'Qao en~ maté- titutJvo que a.presenta. (em€jx~rt de 

Discu.s.são, em tuxno único, do Pro. r[Q do empl'êgo e de profI5,:'30, _ c{}n_

j 
nl) 3-CLSJ. 

6 cltúda. em Genebra, em 19-08, ~e.tdo 
Jato de Lei da Câmara n~ 14.1, d;e 19 4. pareceres favoráve1:s (ns. 113, 1.003 Está enCéTrada a. se~."ão. 
(Wl 2,176-S·64 na. Casa de ongem), e 1,~4. de 1964) das Comis!'ões de . 
de lnlclat1va do sr. presidente da R>o- vv • • I 

t Ii 'te tit Constltuição e JustIça; de aela.çôes, (Levanta-1)e a sessao 1t.'l ... 2 ,?-
pllbl1ca., que a.l era. o ml Q.uan a- Exteriores e de Le~i:slaçâo Soci.al. ~as e 45- minllltosJ . tivo, inclui noVQ8 doadores e a.mplia ~ 
o prazo do. vlgêncla da Lei n' 4,184. 

. de 11 de dezembro de 1962 (que con .. 
_. ----• da Bahia, 

ATAS DAS COMISSõES O projeto é de autoria da Com!reá_o cede tse-nçã.o de licen.çf1 prévia e de 
e Finanças. O parecer da ComlSs.á'O imp&to de import~ão e outros trl .. 
e Constituição c. Justiça é· !uvorá... butos e taxWJ para dona.t1v'os oon.s1.g... l,;omlssão de Finam,,;'as I Dando ülic o aos t:abulnoS', o .;:!,. 
e1. nadoo .. conferência de BlSpos do Senador Daniel I{ôeget', 1;'l<;',·.ú. ,-,f) 

em dit"eu.'i5ão o-Projeto de ·R~80tU~ ErasiD, tendo Parece"r favorável, sob 31. REUNIAO, REALIZADA EM 15 da Com:s:,:\o, mIot'ma aos seus pJ ~:1 
lia. (pa.usa).. 'd n9 992 de 19tH dtl. C-om1s.são de Fi· DE SETEMBRO Dl!. 1964 que consta de pauta uma matcr~:... r·m 
Nenhum dos Srs. Senadore::> e~· I ," , ., I regime de urgénda. a qual [oi po,( ;:'ulJ, 

ando usar da. palavra, encerro a dlS- nanças. l' I As 16,00 horas d? dl.a qtuuze de se· &Y.r:eJênc a aVQ!'aoa. 
\l...<l.São. lembro dO ano de mIl novecenw':". I;; Passando a Presldêncla ao S(,l~:-(lr 
'Em vo!;;nção. I Discussão, em turno úni~o, do P-m· sess.enta e quat~o,~ na saIu das COInS_ Senador Enní:io de MoraiS ,:e acq, () 
Os Senhores Sena.àoT~s que apro- jeto de Lei da. Cânlara nO 146, de 1964. sÕCs'. sob a.. pr~ldêncla do sr· senaao~ com o prEceito regimental. o oSr. ~,~ 

'am o projeto queiram pennanecer (n9 2;194 .. B-64 na Ca.s~ de origem), Damel Kneger, presente::;. os St.,t:hores nador Daniel Krlegef pat:Fa a re:~, :.tr 
,entados. (Pausa). . de 1n1c1a.tiva. do Sr. PresId-ente da Re· senadores Pessoa. de Que,roz, ~omun·. pr!a aorovrtl;n{) o segujnt~· 

Estlt aJ}l'oyndo. O projeto vaI à Co- pública, que autorlZ.a o Pod~ Exe- do Levi, Eugênio Barros, Melle~e~ pio Ofic i{) sinO de 13'8-64. do Sr, C:1. 
niMão de RNlação. .. cutivo a abrir ao Poder Judlciárl'o - mentel, Sigefredo PD.cb€co, Ermmo de vernadcr do E"tado ela B3hin .'t' k _ 

l!' .. stâ esgotada a matera'l. da Ordem Supremo Trlbun~ Federel - o cré- 11orfl.;8 e Lobão ,da Si;veira, reú~.<!·se.lt..ando a.utl .. 17.açâo ao senado F,~ 11 
lo D!a. dito suplementar de Cr$ .......... a. Co~issão de Fwanças. . !pnra contJair um emprMtimo c~tr- .() 

Não há onldores Inscritos. (Pausa) 934.526.904,70, em refôrço das segu1,n- DeDram de comparecer com motivo COm o Banco Interamerlcano {Bl ;\ 
Nada mnts hf,\vendo Que t.ratar. vou tas dotações: Verba. 1.0.00 - C~lO: justificado, 00 .senhores senadl]r~(no valor de USS 3.2()(J.QIJ{J{)O (hê,-, mi: 

~ncefl'ar fi. ses.<:;:'io designando pa1'1\ a consignação), 1. 00 - Pessoal ClYtl: ArgEf'lliro ~e ~gt.."€ireoo - An~ômo llhõe,'l e d1:7entos mil dólares, . 
1r6:dmn 11- ~t'gulnte subconsignaçoes 1.1.01 e 1.1.04 - do Jneá - V:,torlno Freire - Wllson SubmetIdo o parecer à d'~cu~'iil e 

orçn:mento vigente <LeI n9 4.295·63). GOnçalves - Le;te r;;f'to - 11'fneu, votaçáo, Sf'>':fl restrições, é a,iJ OI' }. 
tendo pal"'ec~ . favorável (993·~) da. Bornhausen - Eurkó Rt2:ende - Be- i Na-da maJs havendo a tratar, er:f ;.~ 
Comi\3são de FIn3!1("8S. zeTra Neto - :Mem dr Sll. - Aurélio ra-se a reun:ão lavrando eu, E tL 

8 Vianna e Lino de Mattos. r Bal1l.f..sínl. secretário. "ad hoc" dn ["I)-

ORDE~( DO DIA 

1 

PROJETO DE l!1.'\:IENDA 
~ CO~STlTUIÇAO N? 8, DE 1963 Discu..ssãO, em tu. 'no iin:C'O. do Pro
, . ' jeto de Lei da. Câmara n9 154, d.e 1964 

Votação. em primeu-o turno, ~ (n~ 2.193 .. B~{j4 na Caro de ongem) , 
Projeto de Emenda à constítu1~ao de iniciativa do Gr. presidente doa Re· 
[)9 S, de 1003, odgl.nátlo da Câmara públ1ca, que isenta de' tmpôsto df! im:' 
l-OS Deputados (nO 2-A-G3, na. eMa -portac;ão e de con.sumo, eQuÍ}>B.Jnento 
de origem). que dá. nova redaçã.O aQ e acessórios de lima esta.ção tl'ans· 
§ 1(t do art. 2S de. CQn.stftuJção. Fe.. m1ssora de telev1Eoo e maquinas gra
deral (autonomia dos MunlclplOS), vadoras (video..oo.pe), tendo Parece
tendo parecer favarãvel, .sob n';! 701, rea fav01"á"eis (De. 1.005 e 1.008, de 
de HH33, da Com:s.'S'ão E""pec1al. 1004> daa Comissões de ProjetOs do 

"2 .e:xecutivo e de F~nnnça~. 

Di.scus~ão, em turno único, do Pro- I 9 
Jeto de Resolução nO 26, de 1964, de I Discuuão, em h~\n:) sup.lementar, 
autoria. da ·C-omIssão Diretora, que do substitutivo do Senado ao projeto 
nomei>. José Roberto do Amarei Ful'· de Lei cia Clumlra n' 136, de 1004 (nú
lan pa"ra o cargo de Almoxarifado, mero 2.1'i'S .. B-64, na Casa de origem), 
PL13 do Quadro da. Seer'etaria 40 Se- de tnielatlva do Sr. Pres.idente da Re
nadQ' Federal, tendo Parecer soh nó. públiCa, que concede isençãO dos 1m
mero 591 de 1964, de COmis~o de postos de· importação e de Consumo, 
oonstituiçãO e Jú.sti~, pelo arquiva.. taxa de d.espacho aduanetro e de emo* 
mento. lumentos consulares para automóvel, 

3 . com transmissão automã.tice., que fór 

Dú-('u.~são em turno único, do Pro- adquirido p<>r ex-integra.nte dA FEB, 
, 6 mutuado em consequêncla de feri ... 

,eto de Lei da. Câmara n9 96, de 19 3 mentos recebidos na Campanha d:a 
(n9 4.783-B-62 na casa. de orIgem), b d 
que ratifica convênIo celebra.do pela Itãl1a, tendo ·par~cer (go n~... e 
p~feltura. d:> DiStrito Federal e au. 1964, da Com1s.'<;§o de Re-daçã'O, com a 
t-ortza e.. inclusão no seu OTçament.o de redação do venç-h:Jo. 
veroo correspOndente. dê % das ren- 10 
das tributárias, para atender a despe- Discussão, em tl1rno único. do Pro~ 
sas com a execução do ajuste, t~nd() 3 d 
Par~('eres (oob ns. 793 .a 795, de 1964) jeto de Decreto Leg~lat1vo nO 5, e 

t i 1900 (nl1' 790, de 1950. na. casa de ori .. 
das Comissões: d,e Cons itu ção e Jus- noeIn), que aprova o Acôrdo sObre Pri
tiça favorável com e. emenda que eo id d d 1 §O 
a.presenta. de nl? 1-CCJ' do Distrito vl1égiag e Imun a es a organ mtç 
Federal. pel{\ a'P'!"'O-vação 'com a. emen- dos E.<f,t.a<fos Amerjcen03, f1rm~do pelo 
da 1-CCJ; de Plnoncas, favorável ao lBra.sll 8. 22 d'e setembro de 1949; ten· 

li! cIispenl';'ada a leitura da ata da missiio, a. presente at.a que, um., • i",o,: 
reunlii:o anterior e, em .se)?U'ct8, a.pro· apro\'ada será assinada pelo Sr, p c, 
vada. 's:d~nte. 

COM!SSÃO DE ECONOMIA 
In'.I,ATOKIO rO)~RE.S}>ONDEX'fE AO M't$ n..: JUI.HO DE 1!lill 

PRF~IDEN'1'E: SENADOR LEM:'E NEtO 
S~erf'tário: A'rnc~' O'ReiHy de Souza 

PARECERES PROFERIDOS 

Numero e Ementa :' Relalor ) , , 
PDL No 41, de 1964 - Aprova os, I 

te.tos dos protocolo. de Ne~oci •• 1 li_ 
ções Ttl'rifárias, real1zada,.<; com aJ 
Austria, AustrãIla,. Dinamarca. Y~~I Sen, José Feli
tnd05 Unidos da. Amériea, ~n.( 
lândia, Japão e SI1~cj.a, sôbre 0I eiano ! 

neirag e Comérció (GATl'). no 
perfodo de no{'embto de 19M a 

COT~clU$~_O 

Parecer ta V01'3 vel 
aprovado em (li 
de julho ~e 1961.. 

Acôrdo Geml de Tarifa.. Adua~1 1 

Junho de 1961. ______ -"-__ 

PLS n9 13, de 1964 - Institui p~-II Sen .. TOSé Er .. Il PftrecPT f[lvor.iv~l 
mio Ifrl'e. inventor de máquina mtrlo áprovndo em 91 
da<;!ibrndefra. de sisa1. de j11lho de 1964.·, 

-- ---- --I 
PLS n9 17, de 1964 - Modifica. 01 Parecer (l1fo!"t\vc11 

parágrafo .1(t do ~.rt_ 19 &ao Leil aprovado c o Dl I' 
n9- 4,299, de 23 de dezembr6 c!e ,sen, Lopes da a'>sh'nção do vo. 
1003, definindo a competência dosl to do Senador 
Estado ... para oo:,rança e al'l'ecll-{ Cruta. AWio Fontana.. 
dação do Impôsto de venda9 el aut(}r do projeto. 
Consignaç6es. ______ . __ 1 _~ r:m ~5.7.6~. ____ ~ 
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... _::$42 

Número e Em.en ta. 

I 
MensaZtlf. 119 139, de 1964 - Do Sr. 

Pl'{':s!ó~nte da. ~pública- EHbme~: 
tem~o a. aprovação do 5ena.c\o ·Pe*l 
(IztaI 8 ind~caçã.o do Sr, Luiz 
Bioic-nmi para o cotrgo de Di~"'to:: 
da Ca.rteira de Câmb:() -do :a. nc,-), 

do Bb.'til, f 

Relator 

sen, Lopes da 

CQ.5!.a 

;, ConeIusão 

I 
f 
I Reún:áO Secreta 

realizada. em. 20 
de julho de 1964. 

~----------I----__ ---7---------
I 

1 
PDr, nQ' 69, de 1964 - Aprova o Cf.m~, 

vênío p. are o estabelecinten to, no
l
' 

Pôrto de Corumbá. no E'>taw tJ.a 
. Mato Grosso. de um entrc'Pust.õ·: 

de depósito franco para mei-C8rto-
rias ~:2lportada.s e eXPOrtadas pelá! 
República. da. BoUvia, L 

( 
PLS nl 162. de 1963 - Oispõe sôbre! 

a supre~ã.o g:r&daUva das in1por __ 
taçôes d~ tl'Jgo e.stre.ngetro. e 

~Lé- n9 7~, de 196~ - Pá nova reda-! 
ção.9, aUnea c do artigo 15: da 
Lei nl) 1.184, -de 30- de agôSto de) 
1950, estabelecenào prazo trimes
tral para fixa.ção dos preÇO& de. 
borracha, I 

I.· 

, 

seri. Lopes da. 

(j.ogti 

$en. Adolpho 
Fr,lnco 

Seno J'*lÓ Fell-

etano 

~JL.W 

, / 

.' 

Parecer favorável 
aprovado I'; e m 
restrição em 23 
de Jlllho de 1964. 

.1 
parecer ~elimi-I }lar sol itando 

i 
audiência. dos Mi-
niStério da AflT!-
cultura. e da. In-
dústr.!a. • Com~-
elo e d' SUNAB. 
Aprova.do sem 
restrJçôes em ·23 
de julho de 1964. 

I p~recer favorável 
apt<IVado .. m 
restrições eDl 30 

I de Julho do 1964. 
~ --- . 

• 

'. 

DISTRIBUIÇÃO 

AO SENADOR JOS1~ FELICIANO· 

PLC U!I, 'i1, ee 1964 _ Dá. nova. redeçáOc à alÚIea ·0 d-o e.r.tr-go 15, <l 
11~ 1.184, -dt!.3Q de agÕS-to tio 1950, eatabelece11do pr~zo t,rlmestr:tl para 
~ao óos preço.; de compra da ~rra.cha .. 

AO SENADOR ADOLPlIO' FRA.'1CO 

PLC nO 14, d-e 1964 - CI'Ut a. Superintendência do Desenvolvimen 
VaJe do R.iO. Doc~~ (S~1DOO11) e dà outras pt?Vidênclns. 

PLS r..9 1-62., de 196-3 - Dh-pôe sóbl'e a supressão gmda.t1va das iI 
taçôes de trIgo estrangeiro. ' ; 

AO SENADOR LOPES DA COSTA " 
PLS n' 1". de lOOf _ Dá no~a reda.ção ao artigo 19. ! '[9 ·da Le 

Ir_ero 4. 29!<, de 23.12.1003. deflnln<lo a competêncla d<lo E$tadU3 paI; 
bl'ança a a;r::-ecadrt,çáo do 1mpô::Erto. d-e vandlls e eonsiof7'lll1Çôes. \ . . 

_Men&::t-g'e-:,n nO 139..64. - Da Sr. Presidente da Re-públiC4. súbtnej 
à "provaçá.' do Senado FederoJ. .. Indicaçllo do Sr,. Luiz B;olclllni P' 
ca rgo de n-iretor da Ca.rteira. c.e Çãinbio do Be.nco: do Brastl. 
. roL n9 1\3-63 _ Aprova o texto de AcOrdo de cooper.ç~o no C, 

das Vti1im.ções pacíficas da. Finergia. Aiôtnic . entre o Brasíl-·' e .a. COIl 
dade Europél" de Energia, Atómlca. !EURA1'OMl, eelelmwlo em Brasil 
9 de Junho de 1001. ., . . r 

AO SEN'ADOl!. .;\TI'!LIO FONTANA 

PLC n9 38, de 1963 _ ReSuls. as .. U-<idad •• Ó"" representantes 
.Ill€-:-ciats- autOOlntnos. 

SíNTESE 

'N'úmefQ de reuniões real~a.s o. extraordjnáTia e 1 secreta.) .•••• 
Numero <ia 'lJTOJetos relatadO$ '.' ."0'" •• ; .,0_._ ..•...... _._.~ .• -..••• ~ ... _~ 

• o -. I 

-.Número de otlcl-oa Akpedfeias ••••••••••••• ,; .•••• :-_~ ••.•• '.~ ........... .. 

Nú'nlero de ·l7r0Jetoa d15tribufd.<" •• i ••••••• .. '; ••••• ~".1!:' ............ :. '" 

NÚDlero de prOjetos· em. dfUg.wla •• ,.. ... :, .-,,~., •. _ ........... ',' ."._,_" •.•• ~"', 
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COMISSõES P~RMAN~NTES 

MESA 

Presidente. - Moura Andrade (PSD) 
lI.cE·t,Jrestcénl.f. Nogueira d1. Gama <PTB). 

1.') Secretário -- Dlnnrte Marts (OONI 
4. ~~c.ntâr1.t.... OtlOllrto Me.r1nh(i IPSD) 

3.J Secretê.rlo - Ada.1berto Sena (P'!'BJ 
4.~ Secretário - CaLtete Pinheiro ~P'l.'N) 
1.J Suplente _ Joaquim Parente fUDN) . 

1.. Sup.ente - .:: m1U' IP8D) 
'S.<l Suplente _ VasMnce1los rôrr~ fP'I'B) 
4." Suplente - Heribaldo Vieira fSettl léi;tenda. - BPD 

REPRESENTAÇÃO PARTIDARIA 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRA'l'lCO U'SOI - 22 cepreaentan>ea 

1. José automarct - Acre 
D. Lobão áa Silveira - Pará 
B. Eugênto Barros - M.aranhão 
4. Sebastião Archet - Maranhão 
5. Vlotorlno Freire _ Maranhão 
6. Slgefredo Pacheco - PlaUl 
'I. Menezes Pimentel - Oearâ 
8. Wilson Gonçalves - Oeará. 

9. Walfredr Gurgel - n G. NOrte 
10. Ruy carneiro _ para!ba 
11. Leite Neto _ SergIo. 

12. Antonio Ba1blno - Babla 

\ 
13. Jefferson d. Aguiar E. Santo 
14. Gilberto Marlnhu - Guanabara 
15. Moura Andrade - São Paulo 

I
' 16. Atillo Fontana - Santa. Catarlna 

17. Gutdo Mondl1l - R. G. SUl 
.18. Benedito V.nadare. - ~1. Gerais. 
19. Fillnto Müller - ~!ato Grosso 
20. José Fellclano - GoIás 

I 21. Juscelino Kubl\J!cMk - Go!âs 
22. Pedro LudoVleo - Go!á.s 

PARTIDO mAI'lALHISTA BRASILEIRO (PI'B1 _ 17 representante. 

1. Adnlberto Sena _ Acre 
2. Oscar Passos - Acre 
S. Vivaldo Lima - AmazonaS 
t. Edmundo Levt - Amazonas 
6. Arthm Vlrgtllo - AmazcnM 
I. AlltOnlo Jucá - Ceorà 
'I. Ois !rul! Rosado - R.G. Norte 
B. Argemlro, de Figueiredo" Paraíba 

8. Barr() .. Ca1'l'aJho -- ~ernambuco 

10. Pessoa de Queiroz ... PernambUCO 
11. JOSé Ermlr)o - Pernambuco 
12 .. Silvestre Pértcles _ Alagoas 
13. Vasconcelos Tórtes - R10 de Ja-

neiro 
14. Nelson Maculo" - Pnranil 
15. Mello Braga _ Paraná 
16. Nogueira da Gama - M. GeraIs 
17. BezeJ"t'a Neto - Mato Grosso 

tlNIAO DEMOCRA'l'lCA NACIONAL (UDNI - 15 representante. 

2. Zaohartas da A$umpção - Pará 9. Padre Calazans - são Paulo 
a. Joaqilln> Parente - Piam 10. Adolpho Franco - paraná 
8. 80s6 CândIdo - PlaUl 11. !rlne'\ " ,rnh'''''\Cr' S. Oatarlna 
4. Dlnarte Mariz - R.a. do Norte n. AntônIo Cnrl"" - S. Catarina 
IJ. João Agripino _ paralba \ 13. Daniel Krteger - ·Rio Grande do 
O. Rui Palmeira - Alagoas Sul 
7. EurIco Rezende - .m. Santo 14. Milton Campos - Minas Gerais 
8. Afonso Arinos - Guanabara 15. Lopes da costu,\- "Mato Grosso 

PARTIDO LmERTADOR (PL) - a represcn~alntes 
, 1. Alovslo de Carvalho - Bahia- • 2. Mem de Sã - R. G. do Sul 

E' ARTIDO rRA.BALffiSTA NACIONAL (PTNl _ 2 representantes 
1. Cattete Pinholr •• , ParO. , 2. Llno de Mat'" - S. Paula 

rARTIDO SOCIAL P:-t:'G:tl~SSISTA <l?SP) - 2 reprc..';eot9.otes 
f._:RaUl alUbcrtl - E Santo , J. M1guel Couto _ R. ae Jat1e~ 

E'AR'rIDO SOCIAUSTA'lRASILElRO (PSBI - 1 rcpr>:ontante 
1 ~ Altr~Uo Viana - -Gua.nabara 

:MOVU.!FN'IO TRABAUl!STA RENOVADOB..1MTRI -1 representante 

1. Aarão Stelnbrucb - Rio de Janeiro 

PARTIDO REPOBt.ICANO (PRI _ 1 representante 
1. Júlio Leite •. Sergipe 

l'Àl1TlDO DEMOCRATA CRISTAO (PPCl - 1 representante 
1. Arnon de Melo _ Alagoas 

SE:MLEO:sNtlA 

~1., Josaphat MnrlnM - Bahia 2. gerlbaldo VleirU - Serglpl . 
RESUMO 

Partido SOCial DC'Tc.crât'eo tPSDI. •••••••••• •••••••• • 22 
jfi;vtl"", rr6.b.2.ll'lr.~'" ,="r8~l'eU'() IPTB) ....... , .... ,... . 11 
\Jnlãc Demc.".ãtlca NMlonal !UDNI .' .......... _ ...... ' 1. 
Partido WbJrtJtOor {PI.). .•• U f,H' ••••••••••.• "' •• "".eNo fi 
1':u1·tao l'rabalhlsta Nnr!onal :P1'N).. .............. ..... 2 
Pat'tido Social f'TO~"~Y_'tta ~PSF) •••• ~ .... o ..... o •• to •• " Q; 
Partido ,Soclt!l1;.to 3ralillcil'O (PSB) .............. _....... 1 
Part1~ RepubHcano :PRi ............... , ............ ::lI 1 
Partido D: :nav"tnta Crbtf!n (PDO). , .•••••••• ,', .......... ~ 1 
MOV1m"nt" Trauo.lhl:::ta RCl10'Va:dor (MTR) ........ 1.... 1 

64 
Sem legenda •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. t.' 9 -6G 

BLOCOS f'ARTIDARIOS 

Bloco Parlamentar Independente 

PSP ••• " .......................... ~ ••• " ••••••••• a Senadores 
t.l senadorea 
1 Senadot 

P'l'N •••••• _ •••••••••••••••• LU to ••• 'o , • , ...... .. 
l?SB ••• , ••••• .,. •••••••••••• ,. 0'1 .............. .. 

PR •••••••••••••••••••••••• -•••••••••••• " •• 1 Senador 
M'rR 0'0 ••••••• , •••• _ .................... ,. .. 1 Senador 
PDO ••••••• o •••••••• , .' ......... -,., •••••• ., •• 1 Senador 
Sem legenda ....... ea ••••••• , •••• , ....... " I Senadores -10 Sen.áor .. 

LIDERANÇAS 
L!der do Governo 

DanIel Kr1eger (UON. 
Vtce-Llder 

Mero~. Sã 

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE 

L!<ler: Llno' d. Metos tl'TNt 

Vice-Lideres 

Aurélia Vianna U'SBI 

Júllo t.elte - (PR 

J 
Josa.phat M-'V1nho. 1_. ter:ent1aY 

I Aarão Stelnbruch (MTru, . 
lV1lguet Oouto (l?SPl 
Arnon a. MellO <POCI . 

n -:. PARTIDOS 

PARTIDO SOCIAL OE:MOORATICO 

Il'SOI 

PARTIDO tJ.BERT APOR (PL) 

Lta:er; Mem de Sà 
Vlce-Llder: A1oyslo de CarvalhO 

LIde:: FllInto MUDer 

Vlce-LJderes: 

Wilson GooçalVe& 
Stgetredo Pacheco 
Walfredo Gurgel 

I 

PARTIDO SOCIAl. PRoalUlSSISTA 

Llaer: MIgUel conto 
Vlce-'b1der: Raul Glubertl 

P ARl'IDO rRABALHlST A 
NACIONAl IPTN) 

PARTIDO I'RAnALfiSTA 
BRASILEIRO (Pl'lII 

LIder: Lino de Matos 
Vlc .... Llder: C.ttete Pinheiro 

Llder: Artllur Vlrgfilo 

VJce--LJderes: 
_ Bezerra Neto 

Oscar passos 
antOnio Jucá 

W - PAR'rlDOIi Dl!. IlM 80 
REPREiIi:N'I'~TE 

MOVIMENl'O rRABALHlSTA 
RENOV A1JOR 1MTt!.1 

Representante: Aarão Stetnbnreb 

ONIAO DEMOCRA'l'lCA NACIOI' 'J. PAR'rIDO DEMOCHA1'A CRISTAO 
íUUNI ( (PUCI 

LIdU: Daniel &r1eget' 

Vlce-!Jderes: 

Eurico Rezende 
AQolpho Fraf),co 
Padre Catazana 
Lopes da Costa. 

RePtesentante: Arnol'J de Mello 

PARTIDO REPUBUCANO (PRl 
llepresentante: ~úl1o Leite 

PARTIDO SOCIAUSTA 
BRASILEIRO (PSB) 

Repreeentante: Aurélio Vianna 

AORICUL TURA 

PrcBldente - Senado, JOSé ErtlllrIo tPT!31 
Více-Presfdente - Senador Eugênio Barros (PSD) 

'l'Itnlaru 
EUi;ênlo Barroa 
José Fetlclano 

'J.'lt1Jlarea 

José ErmIrIo 
Dix·Hult Rosado 

1'ItUlares 
Lopeac!.CostB 
antônio Carlos 

COMPOSIÇAO 

PSD 
tsuplen~ 

1. Attillo Fontana 
f. Benedlto Va.lladares 

n.a 

UDN 

S!lplGnt~ 

1. MelO Braga 
3. Al"lJCm1rO de V'lgue1rcdo 

Suplentekl 

1. 0anI.1 Kr1eger 
2. João Agripino 

~.P.I. 

'l'Itnlar.. Suplent .. 
JülIo LeIte' naul Gtubertl (PSP) .. 

s ..... tár1o _ JOi1IJ Ney Don! ... 
ReunIões: - qUlniRs-felras, lo 10 bar .. 
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CONSTlTUIÇAO E JUSTiÇA 
Presldent.e Afonso Armo! t U lJ~ ! 

V)ce·Presldente - Wilson Gonçalves 1,f>til1) 

Titulares 
Jefferson de ,A.gular 
Antonio Balbmo 
Wilson GonçaJve.c: 
Ruy Carneir? 

fitulare~ 

Edmunuc LeVl 
B~zerra Net.o 
ArtlluI Vtrgiho 

COMPOSJÇAO 

PTB 

SUplentes 
L Menez(~s Plment.el 
2 Leilf' Netu 
3, JOSf' f'eJ1mano 
4, Flli.:'Jto Müller· 

~uplelltes 

1 AJ'gemlfo CJe FigueIredo 
3 tJ~('l:iJ Pas"IlS . 
2 Melo Braga 

UDN 
Titulares 

AloySiO de t;arvaJhG !['t,) 
Atünso Afmos 

Suplentes 

1 lJaflleJ ~negel 
2 Joãu AgrlplOo 

M !Iton campos i·' 3. f!;W;l f co Rezende 

B P I. 
Titulares Suplentel 

Jcsapn:'l l'-'1arlnna (sem legend:U Aarã,) Srí'lnlJl'Uch ~MTR) 
.:3ecrtMtMa Morja Helena Bueno I3l'andão. 
Reuniões - Quartas-fenas a~ 16 horas 

illSTRlíO FEDERAL 

PRES.:.UENTE: ~enador Aurelio Viana 

vtCE;-PRg,:::;lU8J.'1:rE: .:5enador Pedro Ludo .... i.co 

Titularef. 

pedrõ "LudovlCO
Fllmto '1tilJel 

OsC:lJ Pa.iSas 
Edmundc. LeVY. 

Eunco RezenrJe 
Antônio Carlos 

p, S. D, 

P. 1. B. 

o. D. N. 

B. P. l. 

Suplente" 

José FeJiciano 
WãJfreljo' Gurgel 

Melo \Sragfl 
Antonio Jucá 

Zncha~las de A.sswnpçao 
Lopes ela Costa 

Aurélio VIanna LltlO de Mattos 

• SECRETAR10: Ara;.'y O'ReillV de Souza 

;:U':'UNIOES: 5 .. -t~lras - às 16,00' horas 

ECONOMIA 
PresiCIente - Leite Neto I PSU, 
Vice·Pre3idente - Jose Ermirto (P .... ;B) 

Titulares 

Leite Neto 
A~tillo Fooi.ana. 
JQsé FeUciano 

rttulares 
José EI'llltrlO 
Melo Braga 

Suplentes 
Adolpno Franco 
Lopes da Costa 
Irineu Bornhausen 

'rUulares 
I4lguel Couto (PSPl 

ÇOMPOSIÇAO 

PSU 

SUplentes 

1, Jefferson de AgUIar 
2_ Sigetredo Pacheco 
3, Sebastião Archer 

Pl'B 
Suplentes 

1. Be2.erra Neto 
2. OScar Pa.ssoas 

ODN 
ntUlarea 

1. José Ca,lldldo 
2. Zacll'Orl .. de AS/lumpç ... 
3. Meto de Sã {PU 

B.P.l. 
SupleI!tes 

AuréUo 1Tlanna (l'SB). 
Secretária - Araoy O'ReUly. 
Reunlões qulntas·feiras às !.'lao. 

EDUCAÇAO E CUL TURJ\ 
Prestdents _ Menezes PUnenteJ fPSD) 
VIce-Presidente - Padre Calazans (FTlII 

COMl'OSIÇAO 

PSD 

~ 

Titulares 
Menezes Pimentel 
Walfl'edo Gur&el 

:Suplentes 

1. Benedito V'alladares 
2. slge1redo Pacheco 

(.) LIcencIado .. SubsUtuIdo pelo ar. Etu1t.o Reé&e~dl.\ 

, 

I", tltIarE:S 

f'~.sfioa de c~:.leLrOz. 
Nnàlllo JUC!l 

l'itulares 

Phdre Cal~t.,ns 
SAem 1e Sá \ PL' 

8UDlentes 

1, Edmundo LeVl 
2, Vivaldo Lima 

llDN 
SUplentes 

1. Afonso Armos 
2. Milton Cam pos 

B P.l. 
J'] UlarelJ Suplentes 

Josaph:H tY.:arÜ1l1Q ISem legencH\I Lino de Mattos tPTNl. 
Secn:târta - Vera Alvarenga MalrEl. 
R.P.L.'niões _ auarta~feira!1 'à5 16 boraS. 

FIN"'NÇAS 
Pre:.:ldente - Argemlfo cio V'iguelrec'io IPTB) 
Víc€'~ Presid ente - Daniel Krleger í OUN) 

'I1tulare~ 

V1ctotino F'relle 
Lotlãc d, SiJveua 
SlgetredO Pac.heco 
WiJstm Gonçalves 
Leité Neto 

I'itul::u-es 
Argemirc de f"igueil'edo 
Bezerra Neto 
Pessoa de Qu€irOZ 
AntOnIo Jucâ 

Tiwlares 
Danlel Kriegel 
Irtneu Bornhat.LSen 
Eurico Rezend e 

Titular 
Mem de Sá 

I'\tu:.ares 
Uno de Matos (PTN) 
AW'élio Vianna 'PSB~ 

C;OMPOSIÇAO 

f'.SD 
Suplentes 

1. Attillo Fontana 
2. Jose Gu!omarà 
3. Eugenio de t:5arres 
4. Meneze::. Plmentel 
5. Pedro LUdovico 

VirB 
Supl~ntes 

i. .1oSé \!::trtUno 
2. Edmundo LeVJ 
3. Melo Braga 
.4. Oscar Passos 

UDN 
Suplentes 

1. MIlton Campoo 
2. João Agripino 
3. Adolpho Franco 

.P:L 

B,P.,l. 

Suplente 
Aloys1() de Carvalho 

1. Jlllio Leite ,PR) 
.- Suplentes 

2. Josaphat Marinho ISem JeQ'OIIéltl 
Sl!Crel!\:rto - CId Brj!gger 
Reuntõ~~s - quartas··teiras. 

INDOSTRIA E COMÉRCIO 

Presfderlte - Senador dou FeJlclano IPSO) 

Vice-Presidente - Senador ~elsoD lI4ac~l8ll tPTB) 

COMl'mirç;\O 

. TltuluC3 
José FeUcfano 
At1l10 Fontana 

Nelson Maculan 
Barros de Carva.lho 

AdOlpl10 Franco _ . 
lrIneu Bombaus(!ll 

Aarão Stelnbruch: 

PSI:> 

F!':EI 

UDN 

B.P.l. 

Suplentes 
Lobão da SIlVeira 
Sebastião Archer 

V1valdo Ldma 
Oscar Passos 

Lopes dl\ Costa 
Eurico Rezende 

aaUl Glubort! 
Secretálll.. _ Mana Helena Bueno S~,ndão. 
Reunião - qulntaB-feiraa. àll 16,30 hOraI!· 

LECISlAÇAO SOCIAL 

l'RESlL>ENTE: Senador Vivaldo LIma (l'.T.B.) 

_VJCE-I?RESID.ENTE: Seriador WaJfredo .Gurgel IP.a.D.l 
TitUlares 

Ruy 0''' ãei.ç6 
W>lfredo Qurgel 
AttlUo Fontnna 
Eugênia Barros 

VIvaldo Uma. 
Antônio Jucá 

Eurico Rezende 
Antonio ·Carlos 

1'. S. D. 

1'. T. B. 

V. D. N. 

P. S. B. ~ M. 
Aurélio Vianna 

Suplentes 

Leite Neto 
José GUlomard 
Slgefredo Pacheco 
Lobão da Snveira 

Edmundo Levy 
Pessoa d~ QueIroz; 

Lopes da Costt. ' 
Zaoharlas de Assumpçlo 

T. R. 
Aarão 3tel11bruch 

SEC1i~Ii:rARIO: Cláudio I. Oa''11elro Leal 

ruro:NlOES: 3'·felra. - às 15.00hor .. 
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MINAS E ENERGIA 
PRESIDENTE: Senador Josaphat Marinho 

VICE-PRESIDENTE, Senador JOS6 Ennlrto 
(P,B.!.I 
(P.T,B.I. 

Titularefil 

Benedicto 'iTallada.res 
.Jefferson de Aguiar 

P. 5, D. 
SupJenres 

Pedro Lud.oVico 
FHinto Müller 

P. T. B. 
Jose Erm!rIO 
Argem:lro de Figueiredo 

NelSon Maeulp.n 
AntOnio Jocá 

João Agrlpmo 
AntônJo CUJ05 

U. D. N, 

B. P. I. 

José CA.ndido 
Afonso Arinos 

Jostlphat Marinho Júlio Leite 
SECRETARIO: Ch\udio 1. Carneíro Lea.l 

POllGONO DAS S~CAS 
PRESIDENTE: Senador Ruy C.rnl>Ko (P.S.D.l 

VICE·PRESIDEN'I'E: Senador Aurélio VI'nn. (P.S.B.) 
Titulares . suplentes 

P. a, D. 
Ruy Carnetro 
Sebastião Archer 

P. T. n. 
Sigetredo Paehecl 
Leite Neto 

DIlt-HllIt ao ..... 
Argemlro de Flgueirano 

ontônlo Jocâ 
José Ermlrio 

Joio âgrtpino 
iJos' C~ndldo 

, U. D. N. 
LOpes da Costa 
AntOnio eatlolao 

P. a. B .• P. R. 
Aurélio Vianna Júlio Leite 

SEOltETARIO: Cllludlo 1. Carneiro Leal 
REUNIOES; fI,"·feiraa - às 16,00 horas 

PROJETOS DO EXEr::UTIVO 
PRESIDENTE: Senador João AgripinO (U.D.N.l 

VICE-PEESIDENTE: S.nador Wilson Gonçalves (P.S.D.) 
Titulares 

J,oIet Neto 
JOlIé Qulomo.r(! 

16em de SI1; 

BarrolS Carvalho 
llez orra Neto 

P. S. D. 

P. L. 

P. T. B. 

U. O. N. 

Suplentes 

1. Walfredo Gurgel 
2. José FeliciaIlo 
3. Rui Ca.rneiro 

1. Aloysio de Carvalho 

1. Edmundo LeV'J' 
:J. Melo Braga 

Dantel 1trI~.[" 1. AntOnlo Carlos 
2. AdOlfo Franco 

B, P. 1. • 
Llnc 4e Mattru;; 1. Aurélio Vianna 

SECRETARIO: JOsé Soares de Olt\'eira Filho, eventual, 
EEUN10EB: a'-!elra - à.t 15.00 bora. 

REDAÇÃO 
PRESIDENTE: Senador D1X-Hul\ Rosado (p .. r.B,' 

VICE-PRESIDENTE: Senador Antônio Carlos IU.D.N.' 
TituJllres Suplentea 

p, S. 1>. 
Walfredo Gurget 
Sebastião Archer 

Diz-BulI &os_do 
P. T. S. 

U. O. N. 

Lobão da Silveira 
José FeUoIano 

Edmundo Levy 

Antônio Carlos Eurico RtlZcnde 
BPl e S/LEGENDA 

3dUo Leite JoSaphat Marinho 
SECRETARIO: Neuz. J. Verr!slm.o 

REUNJOEl3: 4'·felra - ao 16.00 110_ 

RELAÇOES EXTERIORES 
~'" - SOUed1to Vanada, .. (PSDJ 
fI_Presldente - p...,.,. de QueIroz (PTB> 

Btne<UCIo V'l..Il.dares 
FIllDtc MUllel 
Memezea f.>t·nentel 
J05Il Qujomard 

Pessoa de Quel1'<>ll 
VlVllldo LIma 
OSC'" P-assos 

Antônio Carla. 
6ns6 CA.ndiclD 
RU! Palmeira 

COME'U~JÇAO 

1'80 
SUplente4 

1. Ruy carneiro 
9. Lelte Neto 
a. VIotormo B'relre 
4. WUSOtl GotiQ81v .. 

PTIl 
l. 
a. 
3. 

AlltOnlO JucA 
ArgOllllIO de fI'lgue!redo 
M~10 Braga 

UDN 
1. Padre C&Laza.ne;· 
S. João AgrIpIno 
3. Mero de st ,pu' 

a 1',1. 
Aarão Stelnbt"uch fMTR) Lmo d.e Mattos \PTN') 

BecrtIt4Ho - JoAo BatiSta OartelOn Branco. 
Beunwea -. aUlntaS 1etrM. II.S 16 noras. 

, 

SAúDE 
PRESIDENTE: Senador- Sigefredo t'tl.checo (P.S.D.' 

VICE-PRESIDENTE: Sen.dor José Cl\ndido IU,D.N.) 

Titulares ,",Ul)lentes 
P. S. D. 

Sigefteao Pacheco Walfredo Gurget 
Pedro Ludovtco Eugên10 BarrOi. 

1:'. r. B 
Dlx.-Huit Rosado Antonio Jucá 

P. S. P. 
RnUl Olubert! Miguel Couto 

U. O. N. 
Jose Cândido Lopes da Costa 

SECRETARIO: Ame1 O'Reluy de souza . . 
RilU!ljô~: 5" A felm "- às 16.00 horaa 

SEGUK~NÇA NACIONAl:. 

PRESIDENTE: Stnado.T Z(\.,:arlas de Assumpç!\o (U.D. N ,) 

VICE-""R&.';lD"'tNr.nr:~ Senadot Oscar PASS06 (P.S.D.J. 

T1tulare, 

- Vlctorlno f'reln> 
José Guiomard 

P. S .... 

P. r. B 
Oscar Pa.s.sos 
SUvestff' Péricles 

U. D. N. 
Zachartas de Assumpçã.o 
lrlneu Bomhnusen • 

B. P. ~ .. 

Suplente. 

RUy Carneiro 
Attillo Fontana 

JOSé Ermtrlo 
Dix-HU't Rosado 

AdOlfo Franco 
Eurico Rezende 

Raul QiUbert Aurélio VIanna 

SECRETAitlo; Alexand.re Praender 

Rl!."'UN1ÕE.S: 5",relrs _ às 15,00 horu 

SERViÇO POBLlCO CIVil 

PttESIDENTE: Senador Aloys!o de Carvalho <P.L.) 

V10E-PRESro~'"TE: Senador Leite Neto (P.S.D.~ 

Titularer Suplentes 

P. S. O 
Leite Nero V\ctor\no Fretre 
S.fgefredQ Filinto Mtwer 

P. 1', P. 
DIx-Hult Rosado M.ek l3ragll 
Sllve.stre Pêncleá Antônio Juc6. 

• 
0, D, N. 

Padre Calaza.nt Ant.ônlo Carto:. 
'. f'. L, 

Aloysio de Carvan. Mem de Sá 
B. P. I. 

Aarão Steinbruch "'ligue! Couto 
SECr 1Il' ARIO: José Ney P .... os Oantals 

REUNIGES; 3"'-te!ra _ As lS,no hora" 

TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS ,POBLICAS 

PRESIDENTE: Senador LOpes da Costa (O.D.N.) 

V1CE-PEESIDEN'I'E: senador Bezerra Neto IP.'I.B.) 

Ti1;ula.reS Suplentes 
p, S, O. 

Eugenlo B.,.,."" Jefferson d. Aguiar 
Wilson Goncalves José Gu10mani 

P. T. B. 
Bezerra Neto Melo Braga 

O. O. N, .... 
Lopes da Costa. Irtneu BornhaU$Cn 

P. 6. 1'. 
Miguel Couto Raul Giu~rtl 

SE<"'RETARrO: Alex&ndre Plaender 

REU~OE9: 4&.-teir!l. _ à.s 16,00 horQ./l 

• 

-
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COMISSõES ESPECIAIS até 15 de dezembro Cle 1003 .p 
ReQUI>rilllento 179-62. apr. em 11 
zembt'<l. de· 1962. 

A) Para Revisão do Projeto 'Iuel' 
define e regu'a a PR~)TE. 
çÃO AO OIREIl O 00 AU· O) 
TOR 

Para estucl<l das·causas <lusO) Para (I ".tudo da situa"ã<l 
dlfioultam a PRODUÇÃO do CE\JHO I ÉCNlCO .. DE 

- ate 16 af' aezemllrc de 1964 
ft.t:'QUf'f1lfleOCO 1 138-63 ~pr. em ~ 
dezem oro de 1963. 

AüRO PECUAR"'( e SuaS re) AERONAU llCA " DA ESt;O· 
Orlaaa em vtrtua, do R.equ.rtmonu: -.' . .' LA DE I~_N"ENHARIA DE 

Conlplecaaa em Z9 de e:'utUbr<P 
196:'..L, .lll d.e malO de 19ü:t e 23 de a 
dE 191)3. 11: {su- 6~ Çlo SI Sena.aOI :\i11r:on pHrcuSSoes t1egatlva$ na ex.. v 

Çampuo aprovaOo "'" lO Oe la.nelf< r-·-.tçã.o AERONAU IICA. DE S ,10-
d. 196~. 5~ DOB CAMPOS 

L>es!gnaaa em l.:l lle DQV-U'loro de Orlaca em V1rtude do Reque("Jlll"O- JettersoCl de A~UlaJ _. P~ID. 

Membros (16) ... PartidOs 

a.9i):l tO O'" ~69 63 do:;lr SenaaQJ JO':iIe Crl8<la em Vl.nLooe .co aeque-nn:.-en.. l.IQb40 <la Silveira .::! ae &br1l 
r'l'ul'rug a tlv ate 15 de .aez.embrc df b:l'rwrllJ aprut'aatl !la sessão Qe 10 De t(. 0\1 168-63 .:Ic SI. senadOl Pe.Qrt: 19õ;j1 __ PSD ,! 

1963 ~m vutUQt de H.eq'JertmeoLt.. ou· ilgOS~.() dt 19tfii CaLaZ8.116 a.provaQ, na 1essào !le 13 }tu\, earne!1"O _ PSP; 
D!çf<. 19~·6~ !lp~uvail(. em l2 1e tje· dr oOVembrG de .963 tlen"~!dlCW 'llalltlQ.a.ref- _ PSD. 
aenlorQ at ,9ti2 llesl:Z~Oa em 22 de agOSto de 19%. De51gl:)aQf!I; em la de QovemlJrv CIe WWson t.k>uçQJve.s t23 de o.t)r!l 

I..Jvmp,et/:l.aa em f de laneU'c ai! Pro."'rogaaa paz t ano, em \1UtU!lf 1963 19.631 .... PSO. 
lsõa ,::om ~ ~eSjgnnçilç aos !l:e[}n~res jç ReQ.üerllntmtc 0';1 1. 19'}-6:3 -lO ~ Prorrogada ate J5 cte dezembro de 
Senaaor~ Va.s.C(Jn~l~ lorre6;' e ohm :senador Sigetrea() l~Ii,(!nee(J· 1904 em vtrtua~ do Requer\,p1e.o&-Q "''1,}:- oanleJ I:trleger - ODN. 
EdillunQc LeVl apruvaca:. -em lê de dezf.Om::t!"O '!f' mero 1. 158~6~ Ilu Sr 6.enlilkn AD!',o.. ft,Opc;:!l,tt UOsta t29 ao outubro 

196;j nl() Juca aprQva.d" eQl 10 d,e jeze,n. 1196.~~ - UDN' '. prufI'u·guotl a.r.e l~ de aezemDrc Ck 
. 191;i4 =m \I\rtuae ao tit:C,ju~~me-ntc '10 
mero i. .1II::Hi:J a, SI ::iena-ÔOI M,etl-.e· 
Ee:õ PlmenteJ ilp~Ut'l:tat. em 15 te ao· 
Iv.:uorc as iQ6i. 

Ilro de 19~ ,.~ . . \ M.iJ.ton Campos (Vlce·Pr~cteDl 
MemorQE 15t _ Past.Qoíi. . . • fief1baJ.ào V161ra - uPN. 

Memoro.s lfil '_ Pa.r~idos . RUI t-'aJmeu8 _ 0'01"11. .~ 
Jo$t> t"eJ1ClaDCl - P$U. Jose j;r'eílclano - PSD. StiV&tl~ I?érlclea t~3 ele alH1l 
dJg~rnta(,. pacneCO ~VlcePt) RUi Carnetrc ... 1;'9J) 196:Jj 

Memar(,Jt ·'h -~ ~arloHlw 

O!l.be1'tot. J.l::u'luno - t'til,). 
.Menez~ t-Il.nlt!'oeeJ ~ Ptil.J. 
l!enbóIQ\. Vlelfb ... UüN. > 

l\.1litun ";':ampw ...., Uu!\ 
VasC0Dce.o.::: ('orre;: J t". B. 

.... clU Antr-ôlll(l Juctl - PT1;3: Bezerra Neto 123 de abrtl ctt 11 
JOSf' -H.:l'IlurW ~President,') - P'l'B· Pador'e Ca1a2an~ - ODr.. _ P.'J1;J, 
t.oOe.<- a:~ v,,/)St.a - UUN. AlOllS(l CeLso _ P'f'B • 
Aurem Iflann& 'fteHlwfl - PslJ \ c.:Qa"J~U"S na Gama _ PTS. 
::it!C:e,tano. auxlluu Legfsta1,1V'("- fi) Para o e~;tudo das Mensa:-. 

~L,:,"lC Plle.xavttre Adarquess ~ Albu~ t.. ,Ba.rt'Q.S Ca.~aiht) .... FI'.B. 
aU~rQUf MeJJo gens do Poder ;~xec.utívo re'· Aloys.l(l de OarvQ,lbO t,J:'l'es1d.en 

"""011>"" I~, •• ', retra< ... I' ~ferentes à REFORMA AO. - Pl". Eamuna< LeV'< I?T~ 
t\;o}'SlC ae carva.l~ - t'L ... horaJ. 

S) Para 'estudar a sl!!Jação d~ E) 
CASA DA MOEDA 

Pata efetljl)/ O .I!lvantamen
to da Pf<OOUÇAO MINERAL 
DO PAIS e estljdal os meioS 
çap~.zes· de possibilitar a 
sua~ industrialização 

Cnaab ~lV VlftuCt :lt.. dequertmen 
to o~ olH ~6;;$ <lo til .de-9~dol JetreJ'· 
50n de AgUla: ~rQvaOl em -1. a.e 
agaste de· 1963 Lle.s~n8(hl em te ilt' 

. agósu de 1963. 

Prurl'l.Jl>i&üfl att l4 de m4.rÇO ae ,964 
f9tt 'lIa.,.; j em vtrtuCle do ttequer:IJD,eU. 
to Dumere l HkI·63 do Sr. SenaQo. 
,JerrerSDO dç Ao;UlaJ aprovado em 1(1 
de dezembro de 1963 

MembI'Óf 17) ...... P&rt1dos 

JettersoD de AgutBll tPr.e,:Uile.lte 
pSD. 

Wt.lSOn G<>nça.1ves - PSD 
ArttJw VtrgU10 - fl'l'ü .. 
EamunQCI L..eVl - P"l"B. 
~dOlphO Franco _ l1PN. 

EurtCCl Rezt!Dde IVlcePresàeDte) 
ODN. . 

JOS&PllSl MartnIlo - SlIegeplIa. 

Secretarto: otlOlal {.,egW""'O. 
!'L-5, J, S O..,IeJ"" Bronco. ' 

CrlaQa em rutude Q() aequerHllen .. 
to n~ 665·63 do St'. senador ,·0Sé 
EnnU'lQ d..P1"OY'Ado Da sessãO de 1. de 
~etembrc de 1963. 

DeSlgnaC:9 em 19· ele setembro Clê 
196~ 

Prorrogada em vtrtude 40 .. ~equ .. 
rlment.o Il~ l.159~63, do St ~ BeocUlor 
Milton Oampos, íLprovado na sessão 
d. 10 tIt dezembro /le 1!l6S. 

Mem..llrw tB) - Partldos 
Jose tI'eW:lallo _ PSD. 
A.IIlJlu Fontana - PSD. 
Ji!Ugêru< l3atr04 ~ PoSD •. 
J"" grmlrto tRellItorl -
S~Net4·_ ~. 
Me., 8raga - PTll. 
Lot>.. do C<lSta - UDN. 

MUton CaJllPQS <Prestaentel .' 
11l>'l. , 

Jlllio wette IVtcePt. I - pR. 
C) Para o.' estudo d\l~ efeitos secretN1o: AUX1Ilar Le~U~ 

da INFLAÇAO E DA POI.ITI~ ~~;:u. &lM"!ll:~· MIIJ'qU<O de Al.DU 

CA TRIBUTARIA E CA/I' ~(.'L IteUnlOOs: ó" tetrao i4 18 "Ora0. 

. SOBRE AS EMPRtSAS PRI
.\IADAS f) Parll-e~tll4l).r 11 ~itlla.çã() dos 

TRANSPORTES MARITI. 
Crlaaa em 'trtuqe Jo Req\ler!!ne,,· - MOS '" r:IERROVIARIOS to 11' 631-63 do Sr. Senador Gou.... . lO r 

Vtelra, A(lrOVB<!o na """" tb I de , 
agOSto de 1963. 0r1a<1>l em VIrtU"e CIo RequerlJllen-

De.sllllad. em 8 deagllSto do 1963 to D'. 152-63. CIo SI:. Se"a\!Q1 J""é 
_ '. . Enntrl0, a.provada na se.Ssâe de l' ele 

ProlTOga<ta em vUTude CIo aequen- llOVemb..., de 1953. 
mento D' 1.161 -de 19113 dO Senl10I oJA~~n~'" "'" 13 d. no"m.bro dO 
Senador AttllJo Fontana, opn>vl!Ao --
em 10 de dezembro d. l.962. .963. 

PrOrrogada até 15 de Cle:z:embro de 
Membroa 16) - partido.! 1964.. en1 rtrtude do Etequerunento 

n' 1 162-63 dO Sr.' l3e!}a4<1! ~1\lJc 
AttUio Fontana - PresJdeote ~~e. RPTQvado em 10 de dezenlo:'() 

PSD. d. 1962 
Foti'Clanq _ IVI •• ·Pr.) Jo.sé 

PaD. 
JOSé Ermlrto - _::ator - P'l'a. 
AdOlpllo FmJlc<> - UDN. 
AUl'éIlo VWma _ 1'50. 

MembrclS 15) _ .partlckls 

Att!Ilo i'Ulltana - I'SD, 
S!getrtão PaCheco - I'SD •. 
Jost 1i:rm!l1<> - P'l'B. 

STR Mem d.e Sá· - PL~ '1 
MIN' ATIVA Josappat MarUlho _ S:legen~& •. 

Crladti pUJ LA.C~a.(,J.v. Cltt,., Cj).mB1Ii1. 
doo veput,.ados aprovada oeio Seuadb 
em 1.12 1963 

MemlJros ,181 Part1dos 
Senaaor~· 

Wl.1.'SVC Q-on.ça~\·e;!. - P&P. 
Lelt-t NeUl - f'I:)O. 
Slgetrea~ f'aCJlE'OO - PSD. 
Arget:ntrc de (i'l$.v.~etj,Qo - PT8 • 
Edmu.odc- /.IeVl .;.. PTP 
AootPhc t"ranCll - 111m. 
Joik AgrlplU() .- "!:IN. 
Aurel!c Via11!)' _ PSIi ' 
Josaphat MarUu\o - sem legenda. 
Del>uta<los: . 

~ 

K) Projeto de Emenda 11 Con 
fitl1igl)o ,,9 7/61 : 

IQUI> "'1~"O" ~OI;U'I> AS 1IlA1 
lUAS IM OOJll'pIo;·I'~NCI.ll l'HIV 

. TIV A 00 SENADO. INCLUINl 
AS Ob PROPOR .. IlXONERAQ, 
OOs CHEFES 0/1 MISSAO I 
PLOnlATU'A PERM.ANEN'J:E 
APRO~'AR OEJ>'l'ABl!l,ECIIIIE 
TO \) 1l.0M1'U4EN'l:O " \) \tE 
TUIEJIITO OE IIELAÇOI!S t 
PLO~1ArU;A!; CObJ fAISES 11 
TUAN.GEIROSJ. 

GUStavo capaJJell1.a 'Pre,s:1d~.) _ .EleIta em f de outubl O(te WSl~ 
I'SD . , l'rul'lVllu4a: 

AQertmJ. Jurema _ es;.t. . -""'lo Ui <te C1~zetlll;)l'O ela ).9Q IM 
Laerte Vl~ra _ 001'1 ,SubstitUldo I "equenmento 807-61 ap •. em 14 . 

pelo eputado armudc NogyeJ.r4'), Q.t!';liXD;t)-ro de 1961; 
HeltOJ D1a.e - ODN. - Bote 10 ne d,ezembro d.e 1963 pe 
Dou"," 4. AD.Qr .. I. _ PTB Reg 1.las.63, apr em 10 (la d .... 
Arnaldc O&<1e1r.. FSlf. bro ú. ·19Ba 
JUB.re2 CAvara _ I?IlCe Çomple~\Qa em 29 de outubro , 
Ewatúo PtIlto _ MTR 1962 e 24 de al>!'il de 1962 •. 

I) Para, no p"azo cI$ tr~s (:3) 
meses, proceder ao estudo 
das proposIções que tli~am 
respeito à participação dos 
trabalhadores nOIl lueros 
das emprêslU, 

MEMAIWS 
Senadores: > 

Sezerra Neto - "l"\>llqelltol 
Afonso Arinos _ Vice~:PreB!dente 
Jefferson ct. Aguiar - Re)~Wr. 
:t.eJte N"ro . 
Nelson Macu.lan 
EuricO Rezende 
Aurêllo V\aJl1l8 
Seeretá.r11· Arac'V C\'ReUly de Souza 

.I4WOl>r<I> 1l6J ~ !i'a.rtlá.,. 

Men9e6 punentei - PSD .. 
WU.Oll Qonçalv,,' 123 de al>rll , 

.l!iJ63t - eres1dellte - PSD, 
Lobllo da SUvell'A - i'S!> •. 
R'lS Carneiro 123 da &brU 4. 1961 

.- PSD. . 
011100 MOIldJll / ••. 4. oull1bro 

11164' _ I'SJ) 
.WW1\l9 ~"end. 123 de aD111 

1003, - OON 
ºlóWW I!;ri.éief - UDN. 
W)WJ] ell!ll~ (Vice·ET<.slaentt 

- UUN_ 
f{.et'Y1QJaQ Vl~ll"a - UDN.. . (/ 
Lop.. da Costa - UDN. 
SUveser. p"r,,:I.. • ••••••• 1 _ l1'T 
VtvaldO uma - PTll. 
A!J)~1\l1> Silva 124 d. .DrIl de '963 

- PTB 
.-.,--- Vãga do .SenadOr I'lDto Ferre'" 

COMISSõES ESPECIAIS ~~.h.d. e.JjrU ,<le U!Ila, - Rel~\Qr' 
J' ARA O ESTUDO OE AlÓYSlO de oarv~o _ f>t" . 
PROJETOS DE EMEN LIDo de MOro. - P'rN. 

, DAR A CONSTlTÍJIC'ÃO L) Projeto deTmenda à Cons: 
J) Projeto de 'Em'lnda à Oons. tituição nQ 8/61 

tituição .,9 4/61 ISOBRt. .. XONIl""'-','O fOR PRO 
,QUE 01S/'08 SOBCI! VENCIMEN

TOS DOS MAQJSTBADOSI 
E1et,., em 21 de }UIlho de UlUI. . 
Pronogu4a: 

POSTA 00 SENAIHJ OE CIlUI 
1)1\ MISIIMl OlPLOI\l"-rJC4 !lI 
VABATER l'~R~N$NTIl). 

.I!;"elt8 em Ó de Qutut)rQ àe 1951. 
r-'l'orrogu4a; 

- ate 16 de dezembro de 1961! pe!<> ~. atll 1~ d. dezembro de 1961!Qek 
f .s ...... 1lArI&: OfIClaI LeilBla.lIvo. 

~u BQrn.1lIlJl.!!en - ODN. 
Júlio LOlte .- pR. 
Seoretl\l1O: AwPI1ar Legtsta.t1vt> ff,equerunenr.o 609·tU ilpt'. em 1. cH Retl'uEtl'imento 608r6-l. aproVado em 1~ 

PL-3, Julleta R,lbel>o doo San\<lo. PL .. !O. Alexalll:!re M. de A MeIJo. jezembrQ de 1961. de 1aneiro de 1961; 
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.. lb 110 lanOUo do 1963. pú> comp~tada.m 30 ele -
lmentA> 181~ q>Iovado em 1. 190:1. 30 do outublo do 1962 • a 

do JOiO AgrlpIDO CDI ele abrU do lV63 i 5) Projeto da Emenda à Cons-
de -~e;to_-~. I tituição n~ 5/62 

,mbro do 1962: ' abdI de 1963. 
SIIV .. ,... PtrIcl.. ,23 d. abril lIe IDISPO" "OUR" A I<NTREGA AOS .. 16 de dezembro de 1964, pOlo Meml>rOO 1161 - i'artlcIoo 

Imento 1.lf_ ,aprovado em 
lezembro de 1963, Jefferson 110 Arutar _ PSD. 

WUson Gonçalv.. (28 do abril ~e 

1963) - Pl'B. MUNIClPIOS DE 30"" DA ARRE-' 
Noguelra da O"""" _ Pl'B. 'CADAÇAO DOS ESTADOS QUAN~ 

1963) - PSD. 
~ Carvalho - Pl'B. DO EXCEDER AS RENlJAS Mil-
Aloysio de Oarvalbo - !'L. NlCIPAI&,. 

pletada em 30 de março ele 
!9 de outublo 110 196'.l. 2S de 
le 1963. 
Memoros n6) _ Pa.rtidoa 

RUJ carueu-o - PSD. 
U>bAo fia 3I1velra - PSD. 

AuréUo Vl&nna 123 ele abri.' de ' 
1963> _ Relator _ PSB. Eleita em 13 de setembro de :i9o"2.' 

aDido MondID 129 de ou\Ubro fie 
1962' - ~SD, 

I Prorrog'fI<2a: 
ezes I?unentel - pSD. 
Carneiro t.23 de &brU de 19t53) 

"'dente _ PSIl. 
te da Sllve1re. - PSD. 

MUtA>D ClUllpO& - ODN. 
BerlboJdo Vieira - ODN. 
t.opes de 'Coota - ODN. 

Q) Projetç de Emenda 
tituição nq 2/62 

~ CO RS~ , Re-;u:r~~~:e ~~ze~~~~_~: l:;~u~~l 
em 12 de dezembro de 1962: I 

erSOD 110 Aguiar f23 de .brll de 
- PSO. ' 
10 Mondln (29 de outubro 4e 

PSD. 
le! Krlege: _ OP'N. .. 
co Rezend. (23 de al>r11 de 

JoAo AgrIplllO 123 de abrU de 19631 
- troN.' 

Eur1CO Rezende f23 de abrU ele 
1963) - OON. 

SUvestre Pêrlcles f23 110 al>rll dt 
1963) _ Pl'B. ~ 

IL'iSTITUI NOVA DlSCRmUNAçAO 
DE RIlNDAS EM FAVOR DOS 
nJUNlCil'IOSI. 

.Eleita em %S àe mal(; de 1m. 
Prorrogação: 

_ ate 11 Qe Qezemoro Oe 19{>9 Çlf>10 
Requerunenw 1 14'l·ó aaprova\l( I!a 
;.o de dezembro de 1963. 

completaa em as ae abrn de UJtS3 .. 
MemOTOE - partJ006 

_ UDN. 
OD Ct>.mpo,s - ODN, 
,baldo Vlolra 'Vlce-Prestdentel 
IN. 

oNguelm "a Gama -!'TB. -"~c 
Ba.rroa Carvall'o - P'l'B. 
Jooapbat Martnbo CIll de abril de 

1963' _ S. 'eg, 

- a.te 15 ele dezembro de i963 pel(o 
RequerlDlento 'l86~a, aprovado em ú 
de d.ezembro Cle 1962; 

Jeilerron oe Agwal . - !!tiO 
Ru:} (.)arnerO - P'SlJ 
Lobão Qa :ilvera - I:'SD. 

WI1SOII O'JDça!ve~ t2:1 oe abro IV' 

~ da costa - UDN.· 
li do SeDadDr Pinto Fe':'Tetr8 
e abril de 1962 - Relator -

~rra Neto (23 de .abril de 1963' 
'B, 
'ury SOva C!S lIe abril de 1963) 
'8, 
lido uma _ PTB. 
Isio de Carva1ho - Pt. 
, de Matos - PTN. 

Aloyslo de carvalho - !'L. 
LIDO de MatOs - PTN. 

O) Projeto de Emenda à Cons
tituição nq 11/61, 

ICRIAÇ!LO DE NOVOS 
MUNICIl'IOSI 

Eleita em 28 do ma.rçc de \962. 

Projeto de Emenda à Cons
ituição n9 9/61 

ProrrogaçãO: ' 
_ a.te J.~ Qe dezembro de 1963 pelo 

Req, 194-62. aprovado em 12 de tItr.
ztmbro lIe Ul62. 

, &lODIFlCA o REGIME DE 
ItIMINAÇAO DAS RENDAS) 

lta em 20 ele novembro de 19LÚ. 

rroga4a: 
,~ 16 de dezt:m1>ro de 1962, pelO 
erlmenu> 605-61 aprovade om 14 
:zembro ele 1961; 
,te 15 do dezembro cie 1963, pelo 
erlmenu> ,~82-62 "provada em a 
ozembro de 1961!: 
a~ 15 de deZembro de 1964, pele 
erlmento 1.141-63 .aprovado em 
, dezembro de J,g63. 

Meml>roo 1161 - Part1doa 

tefSQIl de AgUla.r f2ll do abril 
163) - PSD. 
n .... Pimentel _ PSD. 
Inl<> MuDer - PSD. 
ide MondID 129 do outubrO de 

_ PSD. 
s carneirO f23 de abril de 1963 
SO. 
IUIll =eger <ReletA>r) - UDN. 
rlca Rezende (23 de abril de 

- ODN. 

ltoD uampos - ODN. 
Tlbaldo Vieira - ODN. 
"~.lmolre -ODN • 
.eury Silva - 23 ae abril de 
I _ PTB. 
..rl".::J,s Carva!n.o - PTB~ 
-gcmJrO de Figueiredo - P'l'B. 
!zerr8 Neto 123 de abril de 1963 
'l1l 
~ de Carvalbo - PIo 
0.0 de Matos - PN 

_ a.t6 15 de dezembro C1e 1964. PE'..1.O 
Req, 1.143-62. aprovado em '0 lIe 
clezembrc de 1963. 

completada em 29 de outubro oe 
1962 23 de abril de 1963 e 'l2 <!e jU
lho do 1963. 

Memt>roo - Portldos 
JefterSOD ae Aguiar - PSD. 
Wilson OonçaJ..... 123 fio abril de 

1963) - pSI). 
RUJ Carneiro - ~SD. 
Lobllo l1a SUvelra - PSD. 
aUldo MondID 129 fio outullro 'fie 

196'dl - PSD, 
MUtoD cam~ - troN. 
Berlbalfi< ITlOira - ODN. 
Lop.. do Coota - ODN. 
JOllo AgrIPino .23 fie abril de 1963) 

- ODN 
Eurleo Rezende \23 de &bIr1l v 

1lI63) - ODN. 
SUvestre I'érlcles C!S Co abrU de 

Ul63) - PTB, 
Nogueu-a de Gama - Pl'B. 
Barr.. carvalho - Pl'B.' 
AlOYsio de carvalbo - PI.. 
Mlguel cautA> _ P8P. -
cattete P1nbell'o 123 Co abril de 

1963) - PTN. 

P) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 1/62 

(03RIOA'l'ORlEDADiI DI> CONCUR
SO I'ARA INVli:STIDU3A g 
CARGO INICIAl. DIl CARREIRA 
11 PROIBlÇão DE NOlUEAÇOIlS 
INTi<::UNASI , 

Elelta em 10 110 maio de 1962. 

Prorrogada.: 
_ até lb à. dezembro de 1962. pel<> 

RIlII, 185-62 aprovada em 12 de ... 
zembro de 1962, Projeto de Emenda à Cons

tituição nq 10/61 - a~ 1~ de dezembro de 1963 pelO 
LlLAÇAO DAS COTA.S DE IM· Re!) 1.144-63 a.provado em lO dr de
)STOS DESTINIIDAS AOS MV- zembfO de 1963. 
1 mpIOSl. oompleta4a em 33 de abrU de UIA. 

elts em 'aS de dezembro de 1962. 

:orogada: 

até lo de tlezembro de 1963 pelo 
163-llZ aprovadc em 12 de de

bro de 1982. 

ate 1& de dezembro de 1004 1l".lO 
, 1.142-63 aprovollo em 10 de 00-
,. de 1963. 

Membros - I'aJ'tldos 
Jefferson de AguIm _ PSD. 
WIloou a<>cçalves '23 de abril de 

1963) - PSD. 
!luy carnOlro - PS. ' 
Menezes PImentel -PSD 
MUton Campoo - UDN. 
HerlbaJdo VIeira - UDN. 
ll:w1oo R;ozeull. 123 4e a1>l11 4_ 

1963) - UDN, 

_ a.te 15 <te dezemDfc de 1964 ".1C
R;oquerunentA> 1.145-6'. q>ro,adc eIl' 
10 de dezembro de 1963. 

COmpletada em 23 àe aDrll de 
1968. 

Membros _ Partldoe 

·Jetterson" (18 Agu1at _ PSD. 
WUSOD Go.oçaJves 423 Qe a.0':'l,J Ch 

1963) - PSD, 
Ruy Carneiro - PSD, 
Lobão da Sllvell'a - pSD. 
Leite Neto 123 de a.brtl d.e lDpgl' 

- PSD, 
Mllton Campos - ODN. 
Berlbalflo Vlelra Vice· Presidente -

ODN, 

191$::1I _ PSU 

LeIte Net.(. :.Ia. 631 - PSD 
Meneze~ I?1ment& _ ~rI!o10ecte. 

Milton t .. "amp05 - UDN 
HerlbwQc VleUI - UUN 
Josapha1 MarlD.h" - ,2:; f 63) 

VICe-Prw(u!.Dt.e - UDN 
Danle Krlegm _ OUN 
Vaga do Senbol Finto FerreIra 
Eu.rlCtI Rezende 123.4 631 - UL>!'f. 

26 '63) _ P'l'B 
Nogueira l1e Gamll - ?'l'B 
BarrO$ Oarva.no _ PTB. 
Mem de Sá - I?L 
t\Láüel COIlt.c !23. (3). PSP. 

Meu .... t'lll1entel - PSO. ' 
EurlOC R";""Dc1e 123 áe abri 14. : T) Projeto de Emenda 11 Cons, 

196e:l • .;,..~!~"- ~e abT1l dt I tituição 0 9 6 /62 , 
1963) - Presidente '":" I?TB. IAU31EN'la f"ARA QlJAl'RO O N~ 

Nogueira da Gama - P'l'B. [,IERO OI< R~PRESEro;'1 ""''Jt;S 
Barrw Ca.rva.lh~ - PTB DOS ElS'l'ADOS lo: 00 otSTRUO 
Aloysio lIe carvalho -!'L. I I'ED"R"I NO SENADO, 
LIDo de Matos - PTN ' , 
João Agtiptno 123 de abrU de 1963) I S:1el'e' em 13 9 62 

- ODN, 
DarueJ KII;,ger _ ODN. 

R) Projeto' de Emenda 11 Cons· 
tituição n9 3/62 

IAU'l'OlUZA o I'RIRUNAL SUPE
RIOR ELEl'rOltAL a FIXAR .DA· 
TA PARA a BEALlZAÇAO DO 
PLEBISCITO PRIlVISTO NA 
EDENDA CONSTITUCIONAL N' 
4 - ATO ADICIONAL). 

Ellllts em 10 lIe lulho de ~. 

Proroga.ç!l.O: 
- até lb do llezeml>ro de 1963 l>Ok> 

Requerimento 78't-62 aprovado em III 
de dezembro de 196'.l. 

- ate UI de àeoembrc 4. 1964 p<Jo 
ReqUerlmentA> 1.141> 'provado .,., U 
de dezembro de 19611. 

completada em 23 de a.I>rU .,. 
1963. 

Membru - PartJãoa 

Jefferson ~. Al!Ul'" - PS. 
WUSO:C GoUÇ?olves 123 de abril d.e 

1963) - PSD. ' 
Ruy carnelr<> - PSD, 
Labllo da SU'rura - PSD. 
Men.... !?\mentel - PSD. 
Le'1E Neto '23 de abril de 19631 

PSO. 

MUtoD Campoo - DON. 
Berlbaldc VIeira - ODN. 
JoãO AgrIpino <23 de abrij d. 

_ ODN •. 
U)63) 

EUrlcc RezenCle 
1963) - ODN. 

123 de abril de 

Oa.nlOl KtIeger - troN. 
SUvostre Pél'iCleo 128 d. 

1963) - Pl'B. 
Nogueira de aama - P'l'B. 

Barros OUValbo - PrB. 
140m de !lê - !'L, 
A.rIo SteIDbruo!> _ MTR 

Prorrogaaa; 
- ate 11>.12 63 oel'O R~Quer~mento 

i90-62 aprovad( em l~ 141 62' 

_ &~ 1& 141 64 ,Deu.- R.eQuerunent.<l 
148-63, aprova de em 16 12 63_ 
Complctad! ~ 13 <. ~ 

Memorw _ Pa.rtidos 

J ette.rSOD Clt AgulB.r - f'SD 
Ruy OElJ'ne!ro - PSD 
Lobão da Sllve1ra - EUJS:tol 

PSD 
Wilson 

PSD 
Gonçalves 

Menez.e,s Punentel _ PSD 

M1JtoD Campos -UDN 

Ber1baldQ V leire ... ODN 

Josupha.t Mar1nbQ - (23 I.Í 63l 
ODN , ' 

Da.wel fC.rleger _ UDN 
Eur1co Rezenà.e _ 12:i 4 63> - Vl

ce-Preiidente - OPN 
••• Vt..ge do SenadOl Plnt<! FerrdlG 
123.463) - Presidente - PTB 

Nogueira 11,. Gamo _ P'l"B 
Ba.rro!õ oarva1ht _ PTB 
MeDI de Sê - PL 
JúliO Leite l23 4 63) - PR 

U) Projeto de Emenda à Cons
tituição n~ 7/62 

fREVUUA SI ~lIl!\NlJlI CONSTITU. 
Cl0NAl. N' 4, QUI! INSTITUIU O 
SISTEMA PARLAMENTAR DII 
GOVERNO E O ARt 61 DA VUSS. 
TlTUIÇAO FIlDIlR4L DE 11 D' 
SETEMDRO DE 194G). 

ltlelt.s em 13 12 6l. 
Prorrogada, 
- &~ 111.12,63 pel<> lUquerlmenlf 

191-62. allrovollo em 12.12 62\ 
- até lI.a.H pOIo RIlIIUerunout.! 

I 149-63 aJ>"l"8cle em 10,12 63. 
, Completada em 23.4 53. 
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."j{~1'íi:l';vn dê Agu.ar - P~"iD 
l\'.uy C~rnfÍra - PSD 

Leite N :eL·) - psD I 
Amr. .HY oS iHl - PTB 
Uezc>!"l'a ~rto - PTE 
V:t~fl I.hl ~~narivr P!nto Ferl'e:ra 

Alonso Anllcrs _ OuN 
Josaphal Mannbc Sem 
Rau, Glubl!r\.l - tiS? 
Jost Leite "o PR-

LegcndIt: 

}' :'(110 J..,Ud.C71CO - PSD 
'V,u;on Gonçalves (23-4-63.
r,~t1.~d\to, Va!l~d'are~ - 1'2-D 
M;ltA,ln, c.:<_mpo!'; - UVN 

PSD -- t'''fB ! 
\u \fa~u do .s~n~Hl,): Eduardo catalfio ~ 2 .. 2) Projeto de Emenda à 

B,fT h:'l._;rt{J V'le~l'ft - UDN 
"':flrlC~) fte;t.noe l23-4 p 63) - ODN 
p~~_njeJ :{!'lcger - 110~ 

1

- V"IN'-Prt'< rl<>ol.e - PTB ,J C t'! • 9) '63 
'i.'<l-\.ln c.a sen,ldor Ed:Jurdo AS"j ons I wçao n 
Eur,co Rr- ~nae - Pr-{'s:dente -

I ,\1 (tOI1 Camp(s - UDN l'nlA:'-i~tol!.J~I:.:NUA pAHA a .tJt.E.-
lJ:1l1lf'! _Kr!e-~er _ UDN .S .... ltVA uo MJLI'.lAU IM A'flV4 

I ;\loy,l) de r.ar\'a~hQ _ 1:'1. ~U~ .S~ Cà:,ilnDA i'All A CARGO 
.'Tji {r.o .'\:~;"n r.o 1~3-4-tl3) _ rJDN 
J;'lwt:ry Silva (23'.4,63) - P'I'-e 
]\")~"l,lr[l da GflIDa - PTB 
1:'1"1'05.' Clrjalho - P'TB 
";<;""-m rie Sá - PL 
r~auJ G-:uQE'l'ti .- 'P3P 

I JO·~Jlhat .\1Arinho _ l{.elator l!:l.t:ll\(JJ 

I. 
EJ:~ Le;renda 

Ut",ilgtHIOl1 ("1I1 ;l.ltJ 63 
Prorrogacta aLé 15 l~ 64 pelo Re-

tituiçno n Q 4 63 .:10 em 10 2:3 63 

V} Proieto de Emenda à 
tltUlção nl? 1/63 

I 
Y) Pr,cjE'to de Emenda à Cons- ~ueflmt'nt.(; nÚDleru 1 155-63, a.PFova# 

COI1S- MelU-Oto,s _ partldos 

ffH:\IL-H.I!U "I<. ,"U.II"_I{f'~ ... 
NltiU.S I!. I'IL\H"-UIU EM 
nl·~ 11:tj\~ INS.-\II'I-HU<:S,. 

J.I ..... I\l~HU:a. em ~~" 6:;' 

,111:'.. 

'N 

"'11):'1 uj!b(lB lltf' 10 i.4! 64 pelO Re p 

tl;"'l"ut)t>n'< I \ãO·fj;:j apN"ado em H> 
clt' ::rt"I't"TH)n de 1963 

,\1emol'~ P'brrJa..:,~ 

J ~11 ,!r,:>uro Oe !\g'Jja, - pSD 
H'il CarOfOlf<, - PSp' 
loU.)fI,( as SIlveIra PSD 
W ,;_~(lr GuocMves R.ela Qf 

f'Et> 
M O't,e7e.:- P:mer. t.el 
t.r,t,~ ;"rle:c _ POSO 

, /I :1,1i.·')"" '311'0'8 - P'I'B 

PSD 

}-i~!f'fro Net.(l - Vice-Pre.sldente 
PorE 

V&;1:& 1c gena-dOI ploto Fttrre1ra
_ prH 

p, 1'.11""",1 rt Plertcle.! - PTB 
At-~HJ1lr\ ai' ~'lg'..lelre<kl .,.. PT8 
1!::1Jn~t RezenOe ~23 4 -631 _ ODN I 
.Mlif-uf' :Jamoo~ - aON 
V"O)P KrH;"geJ - UON 

rVu!\("t;JJI!. I.Uli."UjADE~ AOS JeUersuo d.e 4.gUllU - 1?8D 
\-'H:E.-\Huues. tlU,!l' Caruel10 _ PSD 

De.n~r,aClJl . em .ru" 63 
P-I'UIT\.Ig~a.i;l at,f JD 1:3 54 Delo Ro· 

,:p,.:enme1",,!A. numero 1 1:'3-63. aprova
do em- 10 12 63 

Memtlf~ _ Parudot 

JerHm~oo de AgUl/U _ PSD 
R ... y Canletrt" - PôD 
t.oUoào <1a Si. -v-el1". - PSD· 
Wl!son Gunçalves _ PSD 
Menez~ Plmeute~ - PSD 
Lent NetA:' _ PSP 
Amtl.urJ Sllva - PT8 
8t'1err& ri eto - PTB 

.,. Va,ga d<J senador E'J.nto ,.emu,,! 
- l'1'll 

Sllvestre PerlcJe.s ~ PTB 
&.datben.o Sena _ PTB 
Eurll.'(: 'Re7,p.nde 1'23 t 63) _ ODN 
MUt:Oll· Cam~ - llDN 
Aloyst<. de CarvaUlo - PL 
Jot!:spha,! Martnho - Sem Lqen<\r 
J~c A:rríPIDo _ ODN 

WllsOD (Jooçaive.! - PSO 
J a.sé FellCJ.a,ll(l _ PSD 
Wal1reoo Ourgel _ ?SD 
ArlJcmuo de. Flguetred(J - PT8 
8ezena Ne:oO - P'rB 
Slh'e5tr-e pen.:J~ _ f"1""B 
Edmundtl LeVj - PTB 
Eurt(!!(l Rezende _ UDN 
MUton Oampcl$ _ UDN 
AJoyslé de carvoJ.ho - E'L 
Mo""" Anna> - UON 
Josaphat Mar1nbo - Sem LeC~ 
J(t!lO Leite _ PR 

Z-3) Projeto . de Emenda 
Constituição ,,9 8/63 

IAU'l'UNOMlA DOS U\JNICll'lOlll 

..,1_ em 22.1063 
i'tWrOiaGa ~tb 16 12.114 pelo a.~ 

queriment,o aOmt:ro l,13í~6a. aptO" ... 
<lo em 10 12 63. 

.,101:>'1')118' MSrUlbQ - Sem Legenà:B 
A!OV~!(J de CfL/""Valho - PL Z) ,Proi'9to de Emenda à Cons·

titu,,;ãono. 5(63 

&lombr.. _ parll<lco 
Jet11'raol) de ArUlAr - PSD 
RUv CartJeI<o . - 1'80 
Jost FeJlcl&ll<l _ P6D 
WtlBoD GoDCaJ.,,," - P80 
Bezerra Neto - ·1?T13 
EdmUlldc L.e" - PTIl 
A.tgeIlÚf<I i'\iUeU'elIo - I'TB 
Mel, llrag. - l'1'B 

w) PrJjqto de Emenda à Cons. 
titUlção 0 9 2/63 

IIHllPTO uI!.. t>HOPIU,F.[)/\UE) 

j )~.:.l~:./:jUUo' em ~3. 63 
i '1'Or1'U2U(l8. • 
_ a li'- !5 J~ (;4 OelV ReQuerunec.t.o 

1 15\·63 l.pro'\1sdv em 10 1:.1 63. 

lDJSI'O~ sO'Ut" O UlPOSTO Dl! 
VENDAS E CONSIGNI\ÇOES 

DeSlgaaOa em 31.0 U 
Prorrog-6.0a !lU!- 16 12. tJ.t pejo Re

querimento allmero 1.164-83. ;.pr0-
vado em 10 12 6S 

l\.'lemtlfO~ _ PartldOl 

EUrIoJ. E!..I.ruI. '23.' 631 - UDN 
AJllJSlc de carvalho. - t7DN 
Alo"",, Arlnos _ UDN 
Josapbat MarUlbo ~ R.el$tor 

Sem Legenda. 
Auréllo . Vianna - P'I'l3 
Jllllo Lelt~ _ I?R 

tleternbro de 1964 

DêSlinaca em :.15.,5,1964 
JeffersoD de AguiGr {PSO). 
Anttinio Balblno (PSDJ, 
Wilson OOnco.lvfll IPSli)} 
Ruy Ca.rn.eire tPSD, 
Menl~t'~ Pimentel ~P5D). 
lldmun.do Lev! (PTBI. 
·Bezerra Neto 'PTa •. 
ArthuJ \TlrgU1o IPTB). 
Oscar Pas,sO$ 'PTB} 
Afonso Armm !UDm. 
Mt1wn camJ)()S IUDN). 
Eurl(~o Rezende (UDN). 
AloYSio de carvalho ~PU. 
Jos.phar M,rlnho <BPIl. 
Auréllo 'Vianna rBPII . 
~arão St€inbr.uch IBr::-l. 

COMISSõES 
PAltLAMENTARES Dl 

INQUt.RJTO . 
CRIADAS OE I\COI{l)O COM 

Atn '3 OA CONSTITUlÇAO 
O AH'I. '49 ALfNEA .. 00 fi 
G1M~N1'() INTERNO. 

1~) Para apurar a aquisiçl 
pelo Cov&rno Federal. d 
IIcêrvos de concesSlonári 
de . serviços pú~licos e 
importação de chapas 
aço para a Cia Sider, 

. gica Naclonal_ ' 
Crlada gela Resolução ,c.\1mero 

de 1963 .... olIllda pelo SeDllo, Neli 
M .. ulan e mala 28 SeDll""" SOI 
docea 1-8,-presentada em 30 -de ooalC 
19631 

Oe&Ignaó(I em 31 ·de miUO de 11 
- I'razc - 120 di... • te 28 d. 1 
tembt< de 1963. 
PTorr~aaa: 

- Por Olaà (20 c1laa, em 'i'U'ttl 
da apro"'Vaçào do ft,equertmtnto Jl 
mer(l 600-63 do Senhor Senador J(I 
A~riplno Q~ se.ssão de 18 de se:.eJ 
b?"o de J963 I:n boras) " t 

- 001 mais um ano .em 'frt"ld~ 
a' ;'ovaçãe "0 Requer1mento Dwne 
1 : 73-63 do Senhor nena.d01 Le~ 
N',ro, na sessão de 12 de dezemb 
do 1963 

Mem bros - parttoos 
. JertersoD de Aguta.r - PSD 

ue!te Net<, fPres1dentef - PSD 
~elSon MaeUlan - PTB' 
,Joâo agrtpino ·'Relaton '_ ODN 
Jossphat .Msl'lnho _ Sem Legen 

:\1emlJrot - Pa.rll<loQt-

J-:trerbU(l Gt Agu18J - t"SD 
H:1)- CarDelr(J - presIdente - PSD 
uobat. da' SBveUa - PSD 
VJLi!rOtl wnçaJvel! - PSO~ 
l\~{'neze~ Pimentel - PSD 
Herlblildc, Vieira - Viee-PreS1deD .. 

te - pSD 

Jettl!rSQlI ile AguIar - PSD a.., OiU1lelXt - li'SD 
Lobãe ia Sllveira - flSD 
Wilaon OonçaJ'le6 - E"SD 
Menete: PImentel - PSD 
Leite Ne,:o - PSO 
AJnaury 511>. - I'TB 
Bezerra Netc - PTB 

.•• Vaga do Senaclor IIUmberto 
Necier - ''TI! 

Z-4) Projeto de Emenda 
Constitul.,fio n9 1/154 

, 

à 2a
) Para' apurar fatos: apont 

dos ela tribuna do Sena, 
e outros. relacion ados co 
irregularidades graves 
corrupção no Oeparta~ei 
to de Correios e Telégrafl 

(Eleição a.utomática d\ Vlce-.Prte. 
s1den-~ com o Presidente c!.a R.epú .. 
bUcal 

Oes1guads I~m 26.2. 1964 
Jet1er.son de AgUlaJ (PSD) ~ .a..., Carneiro (fOSD-

lUlHl'lrl :;llva - PTB 
uezerr? N etc - PTB 

.' Vh!(!I j( Senad01 P'.n:o .Per .. 
relra _ P'l'l:J 

SllvesU'f: Pefl~f.$ _ P'l'B 
Art'll VlrgiUQ - P'l'N 
EUrlCl RezenQf: 123 4 ti3) - UDN 
Mi]tof'l Oampos - Relator _ ODN 
Jofn Agnp1nc - ODN 
Josapnat Mannho - Sem Legenda 
lUov~c de CS-Ma.lhQ - PL 

A.rgem~ tie- Flgu8lredo 
EUr10f &ezende - ODN 
M1lton CampO! - UDN' 
DanIel 8:neger _ ODN 
Aloysio Cle C<iJ'valbAl - PL 
Joaaphat Marinho - Se mLegenda 

Z.1) Projeto de Emenda 
tituição n9 6/63· 

Ul\'ELEGlBn.mADIt) 
X) Projeto de Emenda à Coris· Deslgnadl, em. a.l0.A 

tituição n9 3/63 ' Pron'oga<lO ate 16.1lI.6t pelo fte.. 
. quer!menlo nÚDlerO 1.156·03, aprova· 

(DlSPOh S08RI'. 1\ I\OMl.lIISTRA- do em 10 1:' 63 
~'AO 00 DISTRITO FEDERAl. E 
MATIlRIA DA COMPETENClA 
PRI"ATlVa 00 SENADOI, ., 

Des:gna.aa em a,á.h 
~orrogacl. ate 1&.12.04 peJo I\e

Querlmentc 1 162 .. 63,. aprovado ... 10 
di dezembn: de 1963. 

Membroe _ Pa.rt1ÔO! 
JetlersOD d.e Agu1ar - PSD 
RUy C&rDelro - I'SD 
Loblo da eUvelra - PSD 
Wl1son Gonçalves PSD 
Mene~~' Pimentel - PSD 

MembrOS - Partidos 

JetterSOll .. AguIar - PSD 
R.UJ Carneiro .;... I'SD 
WIlsoD GopçaJ'" _ PSD 
Jose FeJlclanc - I'SD . 
WaJlreci. Gurgel _ PSD 
.\rg.mlre de B'lguelrecie - I'TB 
BezerTII Neto - I'TB 
euvestre Pérlcl.. - I'TB 
S<lmunde tA'" - l'TB 
IllUr!C(I Rezende - llDN _ OI\mpos _ IJ'DN 
AlOYSio de carv&lbo - UDN 

Lobão cllI Stlvelr,a IPSOJ. 
Wilson Gonça)ve, ,PSDI. 
Jreé Fellr.ian,() l?SDL 
"Sezerra N'~t<; P'I'BI 
Arthur V'1gUlo . p'rB>. 
Mtônk. JUcé ,prsl. 
0Se&l Passos (PTtn, 
AntônIo Vario> • UDNl. 
Aloysio d. Carvalho IPL). 
Eurict Rezendf jUDNL 
Milton Campoo (UDNI. 
Josa.,hat Marinh,) ,BPD, 
JdIio Leite IBPIl . 

Auréll(1 Viat:na' 'EPI) , 

Orta.da pe,la RasolUçác oQmerc 
de 1963, a.s.slnado pelo senhor J. 
ferson de Agular • maJ.s 33 SenhOJ 
Senadore~ 1~J)reseDtada Da sessáC 
lO de 'lutullra de 1963). , 

Pra zo - a C~ O fim da sessão !egl 
lativa de 1963. 

Prorrogac!lo por 90 d1O.! 'Até ID 
marÇo d. 1964) em virtude cio R 
querimentc número 1 163-63 io S 
Mor Senador Wilson OonçaJ'o 
aprov.a.õo ntl sessD,o de 10 de deul 
bro d. 1963121. 50). 

Oestgna(,'.ãQ em 6 de dezembro 
1963 

Membros (11) - ParUdos 
Jefferson de Aguiar - PSD 
LeIte Neto _. E'SD 

Z-5) Projeto de Emenda 
Constituição nq 2/64 

11 'AbCll!< f'<Jntana - PSD 
WnSOD Goncalves _ Pres~dente 

'Dá Qova redação à aJ.tnea CI, do 
arl 101 e aI Item IX do art 124 d. 
COWltltulção Fecie"J 8 fim de esta· 
beleceI" que selam orooessadOS t ful
~ados nos crfme~ comem! 

_ OI. membr<l6 "0 ~gTesso Na
cioni8J, 0010 Supremo Tribunal Fe
deral, 

_ os D1.embros d~s "o\&;embJél~ Le· 
gbIati~, peloe Trilrlnafs de Justiça) 

I?SP • 
Artur Vlrg1l10 _ PTB 
Bezer-r8 N'eto 18.11.63 - Vice .. Pr 

§!dente - 'P'I'B 
Me!lc Braga _ PTB 
JoAc Agripino .. UDN 
Daniel Krléger - UDN 
Eurlc<> E!.ezende 123 4 63, _ 1JE 
Aurélio VIanna - PSB 
Secretário: Auxll1ar Lf'gi'ilatll 

PL-9..1 Ne, Passos Dantas. 
Lobâ~ da Silveira - PSD 



'ESTADOS UN~DOS DO, 
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CONGRESSO 'NAC~ONAL 
Sessão Conjullta. 

2'" Sessão Legislativa OriJiuária 

511, Legislatura 

:PRESIDÊlNCIA 

no tocante acumUI3ca c wrJ29s f~~medtcosl nas autal'guias, sem pre
UlZO a ma na para essa seSSao j programada. 

senado Federal, 9 de setembro de 1964. 

:Em 22 de setembro de 1964, às 21 horas e 30 minutos '. 
Senador CAMILLO NOGUEIRA De GAMA 

vIce-PreSldente, no exerc CIO 
da Presiqéncia 

,«Jédula. uI? 
, 1 

~ 
3 
~ 
5 
6 
7 

8 

9 

10 

ORDEM DO DIA 

ORIENTACliO PARA VOTAÇli.O 

D1Spositivo a qu~ se refere 
N9 IV do art~ 49 (palavras vetadas); 
N' V do art. 4' (totalidade); 
§ 29 do art. 59· (palavras vetadas); 
§§ 19 e 8? do art. 59 (totalidade); 
N9 II C!O art. 89 <palavras vetadas); 
N9 10 do art. 99 (palavras vetadas); 
A palavra 11 federaiS" 
- DO § 19 do art. 10; 
- no I 4' do •• t. 39; 
No § lQ do- art. 10 as palavras: l'contro1adàS dire~a ou lndl .. 

retamente pela União FederaL .. " 
As palavras "de Planos Diretores" e "Planos Diretores" 
- do nl?· VI do art. 17: 
- do n9 VII do' art. 24; 
As palavras "serviços e equ.tpamentds urbanos": 

receber a. visita d'e de 

1& de ,etembro d. 19&4, 

Senado Federal. em ',!.7 de agOsto de 1964. 
Sen::tC1or ·CAMILto NOGOEIltA DA GAMA 

Vice·PreSideme no exercició"
da Presidência-

Senado F"ecterru, em 2 ~e setembro de 1964. 
Senador CAWLI.O NOGtTE!I\/t DA GAMA 

Vlce.Presldente. no exerclcio 
da Presidência. 
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SENADO FEDERAL PEDIENTE 

./ ' 2" SESSÃO LEGISLATIVA OlW1NARlA,' 
DA 5? LEGISLATURA 

DEr"ART.AMI2NTO .DE IMI:>I~ENSA NACI07ML 
• 

DIFH.TCR . GttR~,L 

ALEERTO DE BRITO PEREIRA 
!";-.~o ~a1.:er que o SenaGO F~deru! aprovou nas rEi'mo.'> d~ art. 

(Í'\ L.:n;3LitU~Ç&O .FEderal, e eu, Aurô Moura Andrad?, PresIdente 
53, nO) Ir, 
promulgo 

CkEiFE 00 SE"RVfCO DE PUtJl.ICAqÔE9 eHEFE DA SE.çAo aE ,.ECAÇlt,O 

u ~ gll nte 
HESOLUÇAO NQ 37, DE 19rH: MUR!LO FERREIRA ALVES FLORIANO GUIMARÃES 

Executivo do Estado da DIÁRIO DO CONGRESSO NAC~ÓNAL (; -1 
SEÇÃO 11 

f.l t. I? FIca O Poder Extcutivo do Est,ado ca B2.h'a. autorizado a dar 
g3r',,!H,::.s p·:l,ra a rca:,:',,",ç,,,O,!lç I',Je:'stbes de emp;';,;-,s"ITlO_JUl1tO o Banco Ill_ 
ie:~n1H,!"lcano de DcsenVO!\'i1l10'lto (BID), no mCllt:mí,e ae US$ 3._200.000,00 
U,; .:-,;.lilllhôes e dm~ento~ mH cio!are5J, a ser con:;cdjdJ á companhIa de EI~~ 

, tr ,t_:lo5.de do EstadO dn: l?:lh:a - COELBA - pr':-a nmpnaç:lo ou execuçao 

Impl~sto r.ee ofleinfls dO Depllrtamçoto de ImprU>t;8 Nucionlll 

8UASÍLJA 

.. _-- .. _-----
~e o;j~'as pl'ev~~t~u~ !l., PIaDO ce Ele:.nfícação E9tur.!t;aj. . , 

'i"'," :2'1 pap1 !'~,:,"','J {,C :lVa .. OI, 'gan:ntis::;: de qa2 trata esta Je~, as 
Op2_ '\.,;'ó~;::; n qne alude o ~rtip;o ~llterior não deveráo o:bedecer aC'praz~ mie. 
1".(11' a. 17 ldcze:::scte} anN:, nem \'E'ncer juros "uperlOres a 6,o (sc'.s por 

ASSINATURAS 

REPART,IÇõES I: PARTICULARES 

C.apital e lnterior 

PllIICIOl/ARJOS 

Capitai e Intenor 
c:.:r.lo1 :10 nu':, ' "~ 

1~'I~ragraf.) unlco, 05 juros e amortizaciões' decorrentes de:;,>as operaçoes Se!lt~e. ~ •• ~ •• à •• '. Cr$ 50,00 I Semestre 'O' .......... . Cr$ 
Cr$ 

ff~r-i.!O atendidos com cs salào<; oçenicwnais da COELBA - ,companhia de AnD 
[,lf't:.:ldnde do E5tado GR. Bahl<l '. ~ .............. ~ Cr' 96,(J01Anl)· •••• ,.~ ••••••••• 

39,00 

76,00 

",. " ... '"' "<"" "'"", ,. «- "" """ "" ." ,,,,,.,,.... I 
SBl:ado i"edcr"l; em 11 çte setembro de 1964. 

---""'~mtO 'r~~ouR",~-AND~"DE . .. 
PresJdente do senado Federal 

------~-----'-----.4,.1emã.s (P_'~~~;~e tl'ansform\)u! 

. Exterior . I Exterior 

Ano _.!.!,.~.~~.~:.~_.~.: -'çt$ . .J~G,OOIAn.:) •••••• ~,.; ••• .-••• 
-, ,.---------

- ~ ExcGtuadas a8 para o exterior, que serão_ sempre 
atlSiD4turas poder ... se-áo tomar, em qu~1quer épooa. par 
ou u:tl ano. 

Cr$ 108,00 

anu,afs. as 
se'is ,meses 

S(:l"dores: 

Edmu .... c. Levi. 
Jj~s,re Guarany. 
l~J~H üns Jüuicr. 
Pea.ru ca,lllE'l!O. 
Lu ]<10 da ::"11", .:.rn.. 
l!-'.'6ÇnJO Barro'::'. 
lv"J..el1zes puneu\(;i, 
V .. ,:~,[;ed.o GurgeJ. ' 
liG~ç3.1ves DeA,llll.::.ntes. 
l'ç:;~úa de QueIroz. 
Ermu'lO de MoraC3, 
Silvestre Pérlch~~. 
.AiO'lS-io de Gar'\'<I1ho. 
Jo.~..::?hat .Mll.l'inhú. 
RaUl Giubertl. 
Afou:::o Arjno~. 
Nogueira 'd3' Ga.mn. 
l.1{):~ra Andrade. 
LopE's da COs;(;. 
NelsCn Maculan, 
MellO Braga, 
Antonio CarloS. 
Guil10 Mondin. 
Danlel Krieger. 

_ ,24) -

!! SR, PRESIDENTE: 
(Moura Andrade) 

'A Hsta de p!'e.sença. acu~'l 
rn:.-ec1mento ,de 2-1 Ser..' ,Qo~es 
re" Havendo "númo::ro l~al, 
tl.!J-ert3. a sessão. 

Vai ser lida a atn 

'na Lei n i' 4. 4tl3, de 14 de dezembrQ 

de,1:~;~iem nl? 245, (no de ol<~gem - A fim de poss,ibilltar a rem6s~,a de ralores acompanhados de 
, ". com referência a.o projeto de escln:recimentos quanto ià sua aplicação, solicitamos d6e.w preferência 

da. Câm~ra nO- 122-64', que auto.. i rom-eEsa por meio d,e oheque Ou v~lle postal, cmítidos - a tavor do 
a a.bertura" ao Minist-érl0 da !.~oureiro. do Departamento de Imprensa Nacional. ' 

e Negécios lnteriol'es~ do ' 
l de Or$ ............ - Os suplementos às edições dos ôrgãos oficiais serão fornecidos 

l'a os fins que es~ aos aSldnantes tomento-mediante solicitação. . ' 
que se, tramfo!"~ O d' 

mOl. na 09 4.405, de 15 de :;e~ - custo o numero atra~a.do serâ acrescido de Cra ·0,10 8. ~ór 
temlJro de ]!J{j4); exerciciQ dec(l:ITido, cobrar_5e-io mais Cr$ 0.50, • 

Mensagem n~ 246. (n9 de origem! ___ .• ____________ -cc 
SS4) , ,com referência ao Projeto de . t 
Lei da C?.lnôra n<,! que jn_ que haja ,Q.ualquer _ resul.ado a pro!Í$sflo Ou a função. ou 
~orllora 'à Universidade Paraná que o jUS~I!lque, .Nao se:,a, ~r sucessivam~nte exercido. com 
o J"LSt1tuto ãe Blclog'la, e pe~l"s,,!!lado, a sImples unpressao lle, l~~;~:I:~I,~r~.~;:,ç~~, da' natureza dos seniçosl 

11:'ecnoló1:'?,'2. do Estado dO meramente estatist:cos, em'll datas da adnlissão e da saí-
pr-ovldê'1.c:a.s \'Projeto d~ cartelra P~of!.ssional, que da; 

se tnm~formou na Lei n9 4.406, tirá aos empregados e co) da.ta da chegada ao Brasil e 
15 de ,sE't-embro de 1964); os conhecimentos ali ' data. do decreto de naturalização 

II _ de- agiadecimento de retnessa já é feito pcr:ódjcament~ na,s para oa que por ~ este modo obt1ve~ 
de llutÓgrajo de Decretos r.egisla.-th:os nas àe prevenção de acidentes do Tom a cidadania; , 
promulgados: T,mball1o", E', ainda mais, frequente. f) nome. ida~e' e estado civil ,das 

mE'nte nas emprês3.3, pelas Co:niSSões pe~.,soas que Clependem Ecollô,:mca. 
Meruagenl no 247 (D9 de 'origem 1",~ernlC' dI" prevenção (CIPA) p:e'llUen~ do portador da carteira: 

com refe:-ência ao 'em lel, g) ?óme do sind!cato a Que esteja. 

I~e:~~~;;~:: ,;'U9 55, d 1964; estas as razões que me le\'arsm I assocl~do; ~ , 
nl-' 249, mo de a negar' sant;'ão ao projeto e mcRusa, h) sltuaça-O,do, porta~Ol' da cartell'a. 

401) cem referência (lO as quais Otn submeto à. elevaç.ão apre- e~ fa~c ~o .serv~ço ,mUltar: ' 
gis!utn o n9 56, de 1964); ciação dos Senhore.s Membros do Con- 1) dLScrlm!naçao dos doct.Y11ento-s 

Mensa!C,em r.? 211i} (no de ori(jem "'r_esso Nac~ona] I apresentados. " 
402). CO!11 referência ao Decreto'" ~ -. 2 - A respeH-o das questões de tre ... 
Legislvti J n'1 .57, de 1964; Bra.~ma. em 14 de setembro de balho: . 

l\.lensag'em n? 25() (n? de origem 
, 4'J3). com reteJ:'f!ncia aO Decreto Le~ 

gi.'3lath'o nff 54, de 1964. 

l\IENSAGEl\-1 

Sr. Presidente da 
," nos seguint.es têrmos: 

_ H. Cagtello Branco. 
a)instruçóes elementares Sóbre pre .. 

P "ETADO venção de acidente~ do trabalho, a fim 

~~~~,R~O!JiE!T~O~~'~' ~~~ de divulgar as princip!os bá.s:cos -da 

~~~~i~~:t~,?i~~~~in~~d~ustrial; elementares sôbre líi~, 
e dO tr::J,balho" . 

Ú11iéo. Para. os est.ran .. 
dGS anotações ac!ma in ... o Congresso Nacional decreta: carteirfls· conterão: 

, chegada ao Brasil; 

, O Sr. 2? ~f;~~~~:;~~;;o;ll leitura da ata d·J. 
que é aprovada sem 

Mensagem nÇ 251. de 1964 
(N° 389. NA OItIGE~l) , 

presidente 

Art. 1° ,0 art. 16 ,da C<msol1dação 
das_Lés do Trabalho, aprovado pelo 
Decreto-lei núme:-o 5.452, de 11' 
maio de HH3, passará a ter a segulU
te redação; 

b) número, série e lo_eal de emissão 
da cartr-!ra de estrangeiro; 

C) nome da €spôsa e. sendo' esta. 
brasileira, datas e lugar do nusct. 
mente; 

f'.>\rt. 16, A Carteira profissional. d) nome, data e lugar do nasci.. 
além do número, série, e data da emis· menlo dOS filhos.-O sr. 19 Scretárü.

&'!lin:e: são, cnpterá maiS: Art. 29 E' tacultativo aos t1·aba.~ 

EXPEDU:NTf '~f!~~ii~~~i~~I;~ii~,-:·;l~- A resi,Jcjt.o do po:-ta{]or -da caro lhndol"es ,que já estejam munidos da 
te!ra: - carte;ra profissional. sOjic;tarem, sua 

l.Hllsagem do Sr. pre..,~deI!te , atual;za<;ão nos têrm<m desta leI. 
U O."'l·,hhca, de 14 e 15 d') m~s a) fat{lgraIia com menrão da á vi \ 

-'" • qt."e houver sido tirada; Art, 3° Esta lei entrl;l-f enl p:or 
curto: ca;'acwrístlcns físicas e 'Im'"",,-IDa duta de sua publicação. revogadas, 

I _ de restduiçãa de autógrafos digitais; as diSpOS!ções Em ~ontrário. 
projetos' sancionadOS: .nome, fillação, data e lugar A comLs.são ML'.ita incumbida 

1!ens2.'!em nO 244 (nO de origem nascimento eatadc civil, prof-tssão. de relatar o veto, , 
- I residênc!a, 'graude lnstruç§.o e assi. -~91), de 14 de setembn?, com. rete· O projeto aumenta o vo ume da. caro Avisos do sr M,inistro das Relações 

'rência ao Projeto de Lel da. C.1Ulara teira proii&ional, acre.'iCen,do_a, lnü~ .. na,~t"u~tr,~a~:;:ci~,.~~~';~J~ -mxfel'iores,. de ia do mê-s em curs_o, de '" d ' , e localização -"'-' _# - n'1 113.64, que dispõe sõbre üS bens tilmente .. cem o respeo""vo e esacon. e em"rêsas em agr:tdccimenb de comunjcações reJ.6lt 
t.: u:reltot) de Companhia de SegUl·oo selhável nument.o no seu custo, sem 



I __ =.~s_ex .... t.a __ .f~._is.=a_~1=8 _______ ..... D_I=A .. R_IO_D_O_C_O_N_G~R_E_SS_O_N~A;,;;C,;.;IO;.,;N,;;A.;;L;;"e . ....,;(.::;S.:..e\õ':ã:;:O-:,:U~)_~~-.::S~e:::.te:.:.:m~b::,r~o;..:.d:.:;e~19~6~4: . .--:328S.$ 
( 

LeeislativoB: e el a amara AI . 3 Revogam-se as dls_;çõ"" rentes à promulgaç!io dt! I)ecretos I erOie~o d L' de' I I (' 
- _ ~ 161. de J 964 ' em C<lntrl11o. 

'I Aviso DAI/DJ?C/Dor-46-890: (42) I 
(72) - Relativarneiite ao Decreto Le- (N0 4 801-D. DE 19ü'! N,\ Onff:.El\ol) (N0 2 2 ~~ \ G I' A C9l11iWão df! r immr'í1;. 1".00 
gislativo n9 22 d.e 1964; L -, , ·DE 19 ~! NA· ORIGEM) w:'mos do art. 94-C, § 2'1, do Re~ 

Aviso DAI!DOA!Dor-49~624.25 (O{) Autorr~_ o Poder r Autqriza Ó eodet Executiva a gimento Interno. 
_ Relativamente no Decret9 Legi.'il.l- :~ abrir, ao P diciário Tri:..j... 
tiro n\' 30, de 1964; g -·0· Clédito bu1tal Federal de b'eCU%:.208 __ ~. 

• Q. ::"rS ' (\(\[\ CIJ crédito sUllleTll.eJlta..T.-...C1.i!-:, ••• , •.• 
Avifo DAI;Dor,inL 50-664. eCO) e .. vvv~ C· "'5 4M " ""O "..,- : d C.'rtl~ fJe :;>,' '~v ~f!t.l'Qcel1tos Projeto de lei da Câmara 

Rel(\tlvumente ao Decreto LegiSlativo rã Diir ~ e C1UCD milhões e qua.tl'Occntofl N0 -- __ , -- ------
11<.' 26, de 1964:. ~'='.~ m,a cruze.tos), -pül:,.U'_i!m QlIe espc_ I· • 164, de \964. 

Respostas a pedmos de inJormaç6es T cl/lea. ., (N° 2.~~14~A., DE ]964, NA OlnGI~~J) 1 
I - Do Sr, Ministro da .Aeronáu- •. t' O CongrcEsO N,).c:onal deccLn: Isenta do im:nPilo_de j,pJ.;JJJ1:1a.;ii.o-

iCU: O Congresso Nacional decreta: ti! de. cO'l-Sumg_cJJ..l.li~qp1Jm.lO-àt:-
A"":i.co u9 32-2 GM 4~22-B, óe Art. I~ Fica o Poder EXecutivo Art. 19 Pica. o Poder Executivo onaa 110rtãdora, u' 

11 do mês em cursQ, com nutorizado a abrir, pelo Ministério da autorizado a abril' ao Poder Judiciário I O Congre~O Nacional decreta: 
l·cferêni:!ia. ao Requerimento V'iação e Obras públicas, o credito e5- - Tribunal. Federal de RJcursos -
n\l 261-$4, do Sr. Senador pecial de Cr$ 439.000.000.00 (quinhen- o crédito suplementar de ."."...... Art, 1~ li: concedida. isenção do 
Adalbcrto Sena;. toS e trinta e nove milhões de cruzei- Cr$ 405.4-00.000,QO (quatrocentos e\ill1pôS.t.o de importação e de Consum() 

n _ Do Sr. MinLstro da F'ilZGnda: ros) para at-ender ao pagamento de etnc? milhões e quutrocel1~os mill p:11'rr f'qtüp.amento de onda port.adora.: 
Aviso n1 OB-IS3, de 19 do diferenças salariais aOs servidol'es }.ã. cruz~ü'os). de:aUnacto ao(} refôrço das I seu.~ n(',~.ss~rlos e materiais de~tir.fl.õos 
mês em Cur~O, COlll referên·. Administração do Põrto do Rio de Ja- segmntes dotações ol·{'(tmentárias vi- :\ ll1st.alacao. pelA. Compeuhia Esta .. 

,- d vi gente (L \ o <"li">- d duo' de Telefones da Guanabam -cia ao Requerimento núme:õ neu-o, e das por fôrça do disposto s e n· 4.._;}~, e lü de de-
618-63, do Senhor Senador na. Le:1 n9 4,061. de 8 de maio de 1962 zembro de 1963); ! CE'l'EL. de 45 (Qua.renta e cm:::o),i 

, 1. d d d ' I ~.i.s:('m<1s de "4 (vinte e ql1 rl t.I'()) cal;ajg,~ 
Jeffel'lSOll de Aguia.r; e em "11 u e e er:lsão judicial.· Vel'ba 1.0,00 _ Custeio _ Consi~. nO valor Ctp US$ 671.59.1.92. contor .. 

IH - Do Sr, Ministro do TrabalhO Art. 2ç. O crédito a que se refere nação 1.1.00 - Pessoal Civil - Sub- rol' reloção const:'l~1te do anexo {l. estll 
9 Previdência. SOcii\l~ esta Lei. serâ automàtica,mente regi:>- consignação 1.1,01 - Vencimento e I' Lei. 
Aviso ,n? GM.BR 1.134, de tra.do pelo TributI.al de COllLas e dis- vantagens lhas - Itens 01 - Venci-'b 'd T ment 5 ~ Tr'b I F d Pal'!Í~rato (mico A lsenç{to com .. 31 de agôstJÜ • .,)Oro referêncHi tn lU o no eSOUl'O 1\-""~iol1al. o . v", - 1 uns. e era! de I 
.U Reqllel,,',nent- n' I 107 63 Recu.!'sos crt. 323.100.000,00 _ 11 _ preende a !Iupo-rtação precedida dite ... 
(\") S~ r ';1 a~""'~ ·tri>"'(:"'n.e-l .... ~ Art. 3" Esta Lei entrará em "igor Grot.lfieat'ão A.dl.clonnl .......... r tempo dê I t-a.:nenlro pela heneficiária ou p()r 

~ , ~en \.\V~ v" .. ~·'-· \, v» na date de sua publicação. reY02:. "~QS ~ pv. intermédio da. emprêsa. rOl'nccedor~ 
~'orres: a.s servu~o - 5. (}2 - Tribunal FedCl'M d(' 1 
Aviso n9 GM ... BR 1.137, de I d1ap()siçôes em conLrâr!o. Recursos Cr$ 6G.500,OOO.tJO. do m:.\t(ll'1Ç!. . 
19 de set.embrO. COIU refel'lmr A Comissão de Finanças. Verba 1.0.00 _ Custeio _ COlUd"",,-\ Art 20 A lEcncão não abrange O 
ela ao Requerimento númerO naçã.o 1.1.00 _ Pes.."oal Civil _ sub.. rootl'rial c(An sin:Úa..r nacional. regill .. 
619-63, do Sr. Senador Lopes --- consignacão 1.'1.05 _ StlbsW,ul~.ões _ trado, 
1~i~o&~; GM-BR 1.13~, de! frojeto· de lei da Câmara 5.02·_ TrJ.bunal PE'denH d'e Recursos ·Art.::3? E;sta I~ef entra enl vigor 
l\' àc setembro, com refel'êur 1 W~ 162, de 1964 - Cr$ 15.200.000,00. ·1 na. dat(\, de sua publicaç!io. 
ela ao Requerimento número .I (X" ,L~l.'!-~\ DE 1964 NA ORIO"'M) Art. 2!" Esta LeI entr:\ em Vtg01 Art. '10 Revogam~~Se a.'O;; dispo~t('Õe9 
943~63, do Senhor Senador -----.-.-- - -' .. I na. data. de sua publicaçfio, (-'01 contrário. . 
Vasconcelos; ·TolTes" Autoriza .0 Poder Executivo a 
AvisO n9 OM-BR '1.190, de abhr. aQ Poffcr~ Judfªdrjo:;"~Jiii::. 
9 de set~mbro. com refel'ên- tica Elettoral ==-.T.JilLtl.1lal-Supextor. 
cia ao Rrquerimento núme.r(l ~lçitoraL __ o cré.d[(o. 8t~pJemçnt,a-t 
11-64, dó Senhor :3~(m.:1Qr d.~~t-21~·131.375,40 (duzentos e 
VU3col1celos Torres: vinte e seis milhóes--:wftoe].rrma 

,A vl::.o nÇ' GM- BR 1.191 de e-:U1J~_ ·111)7, lrftZe'1itos. i. .setdÚ-a...· e 
9 de ~et.embro, COIU refc:'êll~ c!!!-t.Q pru,~'g1J:q8 J:' _ il.lilltefl.tlt._JliUl-
cia ".0 Requerimento ·númrl'o tavas} '. 
6i5~G3. do senhor Sr.nr.dor O Co~ Nacional decreta-~ 
Anrao Steinbntch. 

01."\CI0S· 

Projeto de Lei da Câmara 
Ng 160. de 1964 

... Art, 19 ~ O Poder Executivo aut.o
tizado a abrir ao Poder Judir:.lârio _ 
JlLStiça EleItoral _ Tribunal Stipe.l·ior 
n:lc-itoral _ o créd'lto suplementar de 
CrS 226.131.375.40 (duzent()s e vinte 
e seis milhões, cento e trint.a e um 
mil, trezent-Os e setenta e cinco cruzei~ 
rOl; e qua.renta centavos). em refôrço 
n, dotaclio do Ol'Gamt'ntC- vigente (Lei 
n9 4.295. de 16 de dezembro de 1963), 
com n ~e~Uj~!e ~j!l:t'imjnaçáO: 

(N° :!.6f16-n, .DE 1961, NA OUIOEl\l) 
Poder .Judiclárfo - Anexo 5. 
04 - Justiça Eleitoral. 

OJ - Tribunal Suoerior EleitoraL 
Vel'OO 1:0.00 -'Custeio. 

o Coug'1'e8-S0 Nacional decreta: 
CD J.lsig%l3.ÇM - 1.1. QO _ Pes,c;oaI, 

Subconsignâ<;ão - 1.1.01 _ VCtlcl
lnentos e vantagens t1.xas. Art, 1'11 Ê <,oncedida. R pensão espe

cial ao ex·ohmlJ da. Escole. T4CnicQ
Prof.J.ssiooHl" "Almirante Ferraz". do 
Cent·ro de Armam.ento da Mar.íllha .:
Orlando da. Silve. -- q,ue ao~ fi e,on· 
CllL'!ão do' CllL'.~ lJrOfissional. !ol ,iu.!" 11 

,gado Invâll<io para 1;.proveltament('l 
nos quadro 60 cit.adõ estabelel}~mento 
nos quadros do citado cst(l.bc!eci
mento. 

- Ye!Je .. !mf!otos" .• 
- salário-famflia 

Grat. AdicionaI 
por tempo de 
serviN ......••. 

TOTAL ., .•••• 

Cr$ 

.163,527.477.70 
4H.OOO,OO 

62.150.897.70 

226. t'31, '3'1'5,40 
po.rágmfo único, A pensão de que 

trata o ait, H' desta. ·t..el será l;;'~r~l ao Art. 2(t O· reterldo crédito' serã 
ss-lário-rninimo da região onde C{lm~ 3.ut.omàticamente regLitrado e distrt
plctou o curso o bene-ficiado.· ... - bnido·ao ·Tet;onTO Nftcklhal, d-ispensa~ 

Art. 29 As d'espesa;; decúnentes d<l da . ., a.~ fOl'lu!\lldndes do art. 93 do 
presente Lei correrão à conta. da do- Re'!ulamellt.o-Geral de Contabilidade 
tação orçamentária. do MiniStério da Pública. 
Fazenda destill)l:.'l<t 'lO pagarnel'lto de 
pen.s:ionist'iL da Uni~o. Art. 3" Esta Lei entra em vigor 

Art, 39 Esta. Lei entrará em V'lgor na data de sua .. pl!blicação, 
na. data de Sll!\ :)t!bllcação. revog!1d[tS 

: ... f&S d'i~poo!çõcs em c'Jl~t.d,l'ja, 

A Comissão de Plr11\.nças" 

Art, 4? Revog-am-se as di~s!.elies 
etn cont.rá.rio. 

EQUlPAMF:NTú ·01' ONDA PORTADORA A SER TMPIRTAD(, 

PEI.lA c:sTEL 

I . 
[Total U 8.S 

Item - D2.Sc;·:ç'ão - Ouantidade unitáriO I crF Santo. 

I 
1. N0 26592 ~".rm::lção externa para l'ep,etido~! 

res - 38 , ... '. , .. , •. , .. " ... ,., ...... / 
~, NíI 2G593-0(1 - A:'ll1ar.:ii(J r..lotetora ·cont.fB ra.iosl 

solares para os rcpetidote5 - 38 .. """"" I 
. 3. Osc11ógrafo TI':\.tr".>nlK N9 310A - 1 .. , .. , .. 1 

4. Voltímetro Eletl'ÔUP1 Hewlett Packar<l! 

6. ~~~e - d~ . pr;,·~a·s· .. A' C.' ' . Hiwiãt"t .. pâci~'~I:dr 
... l1036-A Optioh1tl C.]), --- 1 ." ............. \ 

6. ~:r~daff5e50~~ .:r0~R~ ... ~Q~ ~~~i.l .. ~e~,.l~:~ .. ~~~~ I 
rr, Voltimetro S:etrn '.2ê~13 - 1 .. , ' .. , ..... 
8, Medidor de R,lido wE-3A - 2 .. , .. """'" 
9. Megahometro Incust"iaJ 1D~tl'lUnents - L-

H - 1 .......... , ................... .. 
lO. Ponte de de.::eQU1!íbrio de capacidnde, Sie_ 

DlCns Re .. 3R,:H3 _ 1 •... " ...... ,.".". 
11. Decada de Capa"idutie $lemens 3.B.51 - 11 
12. Ponte de Whf;Ht~ton.CJ Si-cmen,o; - 1 ' .... . 

14, O.'icilador _ CO~l' bc>tõf!.! (Pm,h Buttoll) Hew-

I 

186,25 \ 

I '36,21 
715,00 

116,00 

1.049,00 
9~8.00 
763,00 

223.00 

.02~.OO 
355.00 

0-143,00 

334,00 13. ~S::'l~or" ,~~~'~~~i!" ,~~'~l~.t~., .~~~~~.r;l ... ~~:~I' 
let PacRat'd 129 :;.4. tA -- l ..... ', ... "....... 451',00 

15, Loraliza.dor de defeitos Slcl'rQ N0 310A - 11 1.'500,00 
. TO!"'l US$ ....................... " ........... [ 
1. N9 38001-07' _ prD.teieira Com equipamentol 1 

fornece~ol' de onda pOi't.ndora de n:tros para! ! 
2, ~~ c~~g~tm ~"ierÜ)in~1":'ESTE "pà~~"24 517,35} 

canais -- 8 .'"." .. " ...• ,' .• ,., .... '.,. 4'.091.30 
3. N~ 38001-02 - Tcrrniflni uOESTE" para 24 

canaIs - 8 , .. ", .... , ., .....•..... ,.",., .. 4.091.30 
4. N°' 2656200 Equ'pamento de 'slnalíza... 

ção- SRíóa - 192 ..... .. ..... ,., ... , ....... . 72,43 
·5, N° 26563.00 E'qH~pamenLo de sinaliza· 

çíi.o Entrada - 192 ..... , ... , li ... li •• " ' , • , • 72,43 
6. N° '526A - Armação e fiação para 96 ca-

248,33 

7.011.5D 

1.i35.9S 
715.00 

37tOO 

116.0()' 

2 O!)(j 00 
!)l.6.00 

1. 5~6,OO 

460.00 

1.02õ{tD 
355.0<J 
143.0~ 

334M 

4õ1.IJ() 
1.500,00 

18.491,48 

2.069.4? 

32.730,40 

32.730.40 

13.906.[,6 

13 906,56 

993,.~2 n.~ - 4 ............................... · ..... 1 
;..----.ê--~., .. 
I . I 

Total US, , ..•.••..•.••.. " .... ", .••.•.•.•••.• ! 
[ I 

9!1.336.61 

, . 

I 

-, 

., 
_.;} ., 
> , 
.; 
.. , o, 



2O.-456,{O 

72,43 8.691;60 

72,43. 8.691,60 

13.781,76 

13'.781,76 

103,47 

103,47 6.311,67 

113;82 796,74 . 

'.' . I . . I na", - 4 ......................... ..... .••• 248,33 . 993,32 

Total U.S.$ .......... '\ ..•.. : ••.••••••••••••••••• 1118.009,34 • - J ~'J 

Itf.m - Descriçãa '-- ~ll. .. mt.idade 

i 
96.33!,94 

j
l Unitário Tolal U$.$ _____ .T_O_I_al_U_S_$_ .. ~.-.. .,...-.. -.~.-.. -• .,...:-.-•. : .... : ..... : ....... ) 

CIF BaÍltos .. [ J I 

1-, N9 38001-07 - Prateleira com' equip~.inentol 
forneoedor de onda .pl)rtadora .é' filtrós ,para . 

I - " "ITotal U.S.$ 
Item - Descrição - -Quantidade -' Unitário I 
_ , I '.' CrF Santos 96 .. ~anais - 4 ••. o', .' •• ;-•• :. 0'0. -' •••••••• 

2 N',' 38001~Ol. - _ Terminal "'ESTE" -pàra.- 24-
ca:r:;ais - 8 •........... :, ..............•.... 

3. N!) 38001~2 - Teralinal "·OESTE" .para 24 
canais :..- ·8 ••• , .•••••.••• ~ ..••••••••••••••• 

4. N(! 26562-00 - Equipame.Qfo ~e sinalfz.ação 
d" - 192 ............ , ... '-, .............. . 

6. N° 26563.00 - EquipamE.nto - de sinalização 
Entra-da - 192 .•.••.... '. ~ •.••..•.. ; ..••.•. ', 

6. NIl 526A Armação com fiaçã,o para ,96 ..ca~ 
na-is - 4 ... -•••... ; ...................... . 

• . 7, N' 26597-00 - ConJllnto. de Instn>Jjl.ellt9sde 
teste - 4 ......................... ; .. · ... : ... 1 
NO 265e8~OO _ conjuhto de lnstrumentos..:de 
-<teste':" 4 ......... ; ••. -....•.....•.••. ; ..... ,.. 
26601.00 - conjunto de rnst:rúmep.tos de 
tESte 4: ••••••• .- •••••• : •••••••••••• : ••••.•• : 
26602-0U - Conjunto.':e instrumentos: de 

~test.f! -.;. 4 •••••. .' ••••••••••••••••• :, ••••••••. 
N? 28603.00- - Conjunto de Instrumentos de -
,teste - 4 ................................ :. 

. N'630NA - Conjunto de InstrUll)entos de 
teste ..... 4 •••.....••....•..• : .•.• : ..••••... 

8. N9 26-5-89..0-1 -:- Repetidores nãO- Reguláveisl 
I EW-5<l: ................... : .... -., ........ 1 
j.e. NQ .26589 .. ~2 _ Repet',dores Il!i~'. R?"~uláveiSl 
I EW _ 50 .•••..........•••.. _ ...• ; .•.••.•.. ,., 

,,"O NI) 26590.01 - Repetidores Regulâ'Y'-e.~ E.W 
- 50 ..................................... .. 

11: N~ 26590.02 - Repetidores Regu\âv~is W.E 
I. - 50 .................................... ; .. 
12. N' 265&1.01 - Repell·jor ... Alto~ Ganho .E.E 

, '- 15 ..................... , ....... ; ....... .. 

. 517,35 

4,091,30 

72,43 

248,33 

465,6~ . 

.258,68 

61,05 

26,9i 

.38,00 \1 

85~88 

I 
93,12 

.93,12 

93,12 

93;12 

11.3,00 

2.069,40 

32. 'l3(),40 

13.906,56 

13.906,56 

993,32 

1.034,'/2 

1.034,72 

• 244,20 
.' 

107,61 
", -120,UO 

4.6511,00 

4,65S})0 

4.656,~Q·. 

4. 65S;OÓ 

13·. N° 26.)g.1~02 '""'" Repet!.-'dores Alto Ganho W.-EI 
\ :-15 .. " ............................ _ .. r'''''' 113!S2 1.70'1,SO·. 

1. N9 38001-0; - Prat~lelra. conÍ' equiPamentol '1' 
fornec~dor de onda pol"wdora e filtros par!1 ~ ~ .. 
96 canais - 4 .............................. .' ~517.35 ~. 

2. ::na~~O~ -:-:.~~~~~~ .• ~~~ • .':.~~~~ .• ~~ 4.091,30 f 
3. N9 38001-02 - Terminal "OESTE" para. 24'" J. 
4. ~~n~~56~oo8 ''': .. : ·E4·ttip~m·e'xitO "d~ '-~i~iiZãç[~," 4.091,~O ,-

Salda - 192 " ....... ; ....................... f; 72,43 I 
5. NO 26563.00 - Equipamep.to de sinalização I ; .. ~ _ I 

Entrada - 192 ......... : ................... I, :.72,43 11: 
6. N' 1>26A, - Armação com fiação para 96ca-f.' 

.. rui;'; -. 4 ...... ; ...... ' ......... , ...... : ... ·1 248,33 
7. N' 26589-01 _ Repetidores nw regulflvels E'WI 
-_ '76 ....... :.: .. ' ........... : ....... -........ :f· 93,12 

.8. N' 26569-:'00 - Repetidores nw regulâvels E·WL I' 

9:. No ~500:tii':'::' ii,;peÍi~àie..;· ~egüiãvêi,; "E:WI: ' 93'
12

1" 

. - 26· ................ ; ....................... f 106,47 
IO .. NO 265.90-02 - Repetidores Reguláv-els W-E! 

-'26 ............. : ...... :.................. 106,47 
11. N° 26591-01 • Repetidores de Alto <ranhoS. W 

12, W ~59i:02 .: ·Repetidor.i; di, AliO' CiáDiió ·W.E 113,00 1 
• - 17 ................... ; ...... ; .. ; .... .,...... 113;93 

. 

2.1169,40 

32.730,40 

32.730,40 

13.006 j ó(J· 

13.906,56 

993,32 

7.077.12 

7.0n,t2 

'2.690,22 ' 

2.690,22 

1.·934.94 

1.934;94 

/' 

~ 

.Total US$ 

. , '., : J 

.. .. ,: •••••• ~ •• , ••••. '.', .-•• -~-. ~, •. ~ •. ! ........ 1119. '140;90 

. 1 . j ". 

.~ ·.·.· ..... 1· I' 9' 
~_.~ ___ T~o~t=al~U~S~$~ .. ~ .. ~.~ .• ~.~ .. ~.~ .. ~.~ .. ~.~ .. ~.~ .. ~.~ .. ~.~ .. ~.~ .. ~.~ .. ~.~:.~.~ .. ~.~U~7~.~94~,30~." 

- A ~Cômissão .de ~a~ç~, nos têl'mcs <to art •. _~~·9, 329, .-(l!f 
iRE!gimerlto wt.el'llo. 



Sexta-feira 18 DIÁRIO 00 CONCRESSO' NACIONAl Setembro de 1964 3287 

P 't d L' d C" núrus.ro 90, de 1954 (nO registro ao e,Ontrato ãe em~! '~~2fÇ?..!!2.!~!:.!2.!i:~N~'..!,;~!!;!:!.l rOle o e el a amara na casa de Origem) !pri,.Umo. celebrado em 24 de muio'-
. 1\1" 165. de 19§4 decisa.o denegatórIa dlOO~:t;;:.~~f; I entre .a. União· Federal e o I' 

(N0 2.219-B, DE da União aol1~ \'alor st-ado d~eR:~.::~~l~~,e.,~~ 

!~I~I~!I;~;I;iji\!~ljl\!\li~;i:~r~~:Jm~~ bilhão de '(duzentos milhões 

II1 ~ 19 de junho lzeCUI'5Q,g proveni w I Faço saber que o C011gresso Na.c~(). 
tt! entre .n. l'-'ederal e' o de "Letras da Te- nal aprovou. nos' têrmos do artigOS 

~ do .:Estado de Pernambuco, )7, parágrafo 19, da. Constitui:;ão .Fe-
a: pxo1;enientes da. coloca. Art, 29 Este Decreto Legblativo; qeral, e eu, Pre.S1dente .do Senado F 

;'L-et;.'as nO Tesuro" - entrará em vigor na data de .sua PU'lde:'a1 pl'omulgo O segU1nte: 
'é tt ,-" das sessões, em 17 de setem- bl' . o: éS Fi: 1964, _ Antonio CarlOS, pre- :cação, revogadas as dispOSIÇÕ€S em 

contrário. 
O Congresl:Q Nacional decreta '~~;,~;L' waltredo. Gurgel, Relator; 

I Pimentel. 
Art! . 10 Fica o POdeI! Executivo AL'tEXo AO PARECER N'1 1.015~64 

autorizado a abrir, pela. presldi!nc2a 
da. Hepúolica, o crédito especial de 
C.L·S 511. UUU. OCOJOO i.cmqueuw. m:dhões 
de cruzeiros) ·para. aten-der as despe. 
sas do Grupo Executivo para as Ter. 
r:lS do Sudoeste dO paraná (GET- F b C ef):! Nacio... 
SOP), órgão '::iUbordi~ado aQ Oabl~ aÇo ,sa er qu_e? ongr sO.' ". 
ncte Militar da Pres~dência da. .Re_ aplOvoUJ n05 ~e. r.l .... c:s ?~ ai L:go 17, 

. púlJlica, aurant eo segundo . .,emestre I ~ da Cons ... tu~çao Feder~ 
de 195.J:. presldetne do Senado Federa. 

Paragrafo único, O crédito e~pe- premulgo o S€g"l....-:nte: 

, 

pa:~:~ã~~ ~;~~Il:: dt~j:~4 de I 
~cre\o Leoi.laÚy,Q gúmero 53. de 
Í9R4 (Ü0 l$-A di 196'> na êasa ( 
d~ Origem). I O Congresso l:l""a9 io'llal decreta: .\ 

Relatt'r: ~r. W:lltredo Gurgel Art. 19 E' mantido o ato do Tr~ 
. A Comissão aprc ... wt.J. .a j:~dJ.ç-ão fi. Illynal de Contas 'lia Uniã.o denegató
nal do Projeto de Uecreto Leglslatl~ r 1'10 ue regIstro ao contrato de em
\'0 llUmero 53, de 1964 (nQ 158,A, de pl'CSUIDO, ce1eorarto ~~ 31 de. jUlhO 
1962, na Casa. de origem) qt:e retor- de 1963. entre a Ulllao Federa.J e O 

dec:sâo denegatória do Tritnmal Govêrno do Estado dO piauí, .no motLo 
Contas da Umão referente ao re· [..!lnte de Cr$ 50.0OQ.OOO,OO lc:nquenta. 

c~al de qUe trata ,este artigo será re.., DECRETO LEGISLATIVO 
g..sLrado pelo TWlt.."'llal de Contas e DE 19M 
d.l.St;ribmÕo automàticameute ao Te· 
som'o Nncional, 

Art. 210' F..sta lei entra em Vigor na 

c1ebrado e:.:t: c o NIiIli.stérlo da milhões de cruzeiros).,. com recursoa 
~~tS"ú(l. e o Estado de Santa aCtal'i~ provenientes da COlocação dO "Letras 

data de sUa pUblicação. 
A_rt, ;jv Re'iogam....se as disposi:;ões 

em c?n trãrlO. . . 

A Somir..são de .Finnn"'ls, nos 
tênnes ao artIgo 94-C, g 2<;1, do 
R<'giment-o InteT::1/). 

Projeto de Lei da Câmara 
N9 166~ de 1964 

(N° :!.2:!O-C, lD6t, NA. OIUGE.l\t) 

o CongH',sso! No..cional 
Art. 1° E' mantidO o ato do Triw 

de contas da União deúegat-ó
registro ao cQlltrno de emprés.. 

celebrado em 19 de junho de 
1963. no montante de ..... , ... ', ••.. 
Cr$ l.000,OOO.<JOO,Oo (um bilhão 
cruzeiJt9S) entre a União l<"eder:tl e o 
Oovêrno do, Est.ado de pel'llambuco, 

'fr~~~~~~~~:-.I~i:~' reCU!!::03 provenientes da cOloc~ 
M ção de "J:..etras do 'Tesouro", 

~~~~~~~~~~r~fi:~;;":,àS,t~~A~r~t~,~~:2~'1 Este decreto lOgíslativo crn vigor na· data de SUa pu. 
revogadas as d!sposiçc I; em 

O C011gressO decreta: 

para de.senvolvimento da ctlmpa_ do Tesot;.io". . 
de p:'ofilax:a contra a vel'mÍllO_ Art, 2t.1 Este decreto leglSlatlvo 

So.!a das Su,,>ôes, em 17 de setembro 
19ti4'. _ Ant01l1o Carlos, Preslden
Wal/redo Gurgel~ Relalor; Mene.. 
Pimentel. I 

I 
A.~-EXo -A6 PARRECER N'" 1.017-64 1 

elltrara em vigor na data de sua pu
blicação, revcgadas as dispOSições em. 
cont~ário. -.-

nY 1 ,01 

Redacão F!nal ct~jetQ de I 1 
Decreto Legi~latfyg l~ ) 

de 1964 lnU 158'A. de 11=:52. -na. • 
Qa.'W de U!'l<t-em) . I Relator: S.r. W.lllfreCla Qurgel. 

saber O congresso Na(;io.. j A Comissão a~l'csellt~:, a red~c~o, tI.. 
tê: mos do artig'V' nal da proJeto ae Decxt:to Leg~laL*y() 

Coastituiçã.o Fe_/nÚlllC"O 74. de 1964 (n9 143-Aj de 1964.
P""i,dc,,,'B do Senado Pc na casa. d.e origem) que mantém da" 

o SegUU1t~: - f C:()~O denegat.9fia (la . 'l'~ibUnal do 
CDtltus da Umao ao regultlo de coa" 

Art.. l° l"iCa. O Poder Ex~'cu~J,,,o aU' Parecer 11~ 1 ,016, de 1964 PECRETO LEGISLATIVO NO trato de empréstimo, no montante da 
tol'izado a abril', pelo MínisUrio c!fl. Dh' rUGi U( .. 4O'J.000,ooo,OO (quatrocent~ mL. 
Fazenda, o crédito especial de ... '.. RedncãQ" Flll.i!l. 9:g Prpjeto de • Ihões de Cl'uzeiros( celebrado em Ut 
Cr$ 51.572,6QO,OQ (ClllCjuenta. e tllU pecrrtõ LêglslaUVQjlúmerQ 82, @ . Heformª" decis~~_dg)~sJó.-F~-lUde abril de 1963, entre a União ~ 
mililõcs, qulnhent()S e setenta e dOl;! 1964 (n9 15f-A. de 1964! na..Jà.§.1!, dD-'It1F}itnJl:.ca~l&.nlaLC!LU..ru..a derai e o Gcvêrno dO Estado do RIO 
mil e sescentos cruzeiros) destmado ar ()T!rremJ __ ' d~.IJ ro-.!!. ~ra~_c~lebrado 'rande do Norte, com recursos pro-
ao pagamento dos servidores da .ESco... entre o MimsterJo ãa saú e c o renientes. da colocação de "Ifitl'uS do 
la·Técnica Naclonal~ dO MinistérÍo da Relator: sr, Waltredo Gurge1 ,iSt!ão-cW"~,Çat.a.l!na;- -:- Tesouro.', 
Educação e cultura, relativo no perío, A Comls.são apresenta a redação tI- Sala dq.<; Se.ósões, em 17 de setez,nbro 
do decorrido entre a data da Lei n9 nal do Projeto de 'Decreto Legislativp O Congresso !Naclonal decreta: de 196i, _ Anlon1o carlos, Pl'es!den-
4,069, de 15 de jUlho de 1952, e a número 82, de 1964 (no 151-A, de 1964, Art. 1'1 E' reformaoa a decisão Le; WaUredo Gurget.. Relarar; Me. 
ptlblicaçãq' da respectiva relação n()m1- Casa de Or:gem) qUe mantém o denegatória do Tr:bun'll de Contas da I nc::.es Pm:entez. 
nnI. em 11 de dezembro de 1963. elo Tribunal de Contas da Un1ão União referente ao l'eai.'itro de con-

parágrafo un!co, O cl'édito cspe- d~niF~~'~~I~~i~~dge, re3"lstro ao contrato em 4 de julho de A,~~~~A~O~~i~~~~~~~i elal, de 'que trata o presente artigo, tj no . montante de. ••• o Mlniatério da Saúde e 

.será. automàticament.e registl'ado pelo 1[;;~*]~~F~~~~:~~(~j!~uzent()s milllões de Santa catarina, para Tribunal de Contas e d!stribufdo ao entre a União Ide";n;;;f,,iDlelllo da campanha de pro-

.Tesouro Nacional, Estado do Rio contra a verm;n!.l~c. Art,P_W __ ~_u _00_ . 
data de sua publicação. de "Letras .dO Art .. 2C> Este decreto leg:sJativo Faço saber que o Congresso N<lC!o-

Art. 3-" Re'I,ozam·se aS d'.spo.sir;ões entrara em vjgor na dat:R, de sua pu- nal ap;'ovou, nos têrmos do artIgo 
em contrário! bUcação, revogadas aS dl!}lX>stç-tles em 77, )l. ll! LIa Constituição Federal e eu, 

À. COrnls7.Eo de Flnancas nos . Pre.'ildcnte do Senado edern prow 

- --- - w ~ 1964, _ Antonio carlos. Pre:;;lden-
Sala das SN3óeS, em 17 de setembro contrário I ' F I 

Mrrrl<ls dO artIgo 94-{). § 2. do WalfTedo Gurgel, RE!ator; Mene- muJ~o o seguInte: 
Regimento Interno. zes Pimentel. 

Oficio nO 2,30B, de 15 do mês em ANEX0 AO PAR,.ECE.~ NO? DECRETO LEGISLATIVO N° - 1961 -
curso, do 81', Pl-tmeiro secretário da Mantém ato do Tribunal de 
Clm.<lra. dos Deputadoa - CoroLlp.ica Conbs da ún1ao oénegaf.orJo d6 
haveI! aquela. Casa. a.provado as emen- reg;stro a C6nlri1'to dê pmprê'itl-

! das do· sena.do ao flrclJelio de LeI da. mo celebrado entre a união pc... 
. Câma:'a número 102-64, que autol'iza d ... rM e ti GOverfió dó E1tado tió 
o Tesouro X<tcionaI a promover a ele~ C ' - Rlõi. Grande dõ Norte, 

'vação do capital da COMpanilia Na.- omISsao a.presenta a redação 
'çional de Alcalis e dá outras p:-ovi. do Projeto de Decreto Leg:sla- O Cor.~r€sso NaeJonal decreta: 
'dêncins, projeto que na. mesma. data número ""'16, de 1964 (n9 141~A, de Art, 19 E~ mantido O ato do Tr!.. 
f i t 'd ã na Casa de Ol'!geml) que man-
o reme I o 11 sanç o. o ato do Tril:JUnal de Contas da buna1 de Cúntas da Uni§.o denc'ratów 

~ Si, Gurgel. 
( A comi..s"iv,o apresenta. a redaçao fi~ 
~ilDl do Projet-o. de Decreto Leg!slfttivo 

dene3"atório de re~istro ao con- .- de reg:stro ao contrato de emo1'és-
empr&t!mo, COm l'eCllrSOS tlmo, eelehrodo em 10 de abril de 

P~"~',~~;;',~~ da colocação de 1'L€tl'~S entre a União Federal e o ao-
rJ. no valor de _, .. ,!, .. 'I. do E ... f ~r70 do Rio Grande do 

5O.COO,Oon,oo (cinqtX!nta milhões montan~ de ....... , ...• 
cl11zeiros) cel~brado entre a fA:O,OO (!'tuatrocentcs rol-. 

~g;rj!;~:g;!êw;;li~Jl,'~~~,~ e O GDvêrno do Estado do ( rJDe1ros)! com recursos prow 

::: ven4rntes da colocação d~ IlLetras do 

AI,t. 1° E' mantido o at.o do Tri
de contas da União denegató· 

'T'~souro" , 
Sa'a das sessões, em 17 de seLemb;\J Art. 20 Este Decreto Le~lsJat!vo 

de 1964. - Antonio carlos, Prt>sidm.- pntrf'rá em vlJ:or ná data de Sua pUw 
te: tv,al/reda qurgel, Relator; liiene~ IhHC? ... ÜO! revogaçlas as dlspos.lyões em 

Pimentel. contrá:t'Ü! 

, 
1 

1 

, 
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. Paf~eCCI' n9 1 . 020, d~ '1964 ! As p:J·;.'",-s de ca:á~er C';ilJl~~1~~tó!'io, "JUStiJICUe{'o 
. _ . _ 'i.:ont:das nC5,se Q!':'pU5.L \0, .sito ~apena~ I '. ". . . . I 

ReJ.uSiHí) Ena! do Plcjeto de d~ de l?ortuguê3, 'l.\l:.h\.lllática Coro-. A funclonalla aClDl?, .refenda conta 
.LeI gol c~llnara número l07de.;';;Tada e História do B:'usll e DactiJo- 1~5 an05 de ê'erv,ço publico, fazendo 
.1llt.LuJ!i:Ji21i-A, de 1964 ])3 b:}:s~ g:'rifla. ~ JUS, portant?, a aposentadoria pro.. 
ele Ol'lgem) . - g' ev!dent-e, po:'em. que eSSlls dJsci- ~osta nos termos Qa presente propQ-

Ri':lálOI: Sr. Walf: edo l' Plin~s não 13ão US Úi)'(:US .ql,'e devem slÇãO.. - .. 
;;:.;.,..:;.~"-"~~G~u~r~g~el... :;e-:- 11ltheudafi pa1'a v. :~!enQ.o concur- A,sSlm, damos corno JustJf1cado o 

A COlil·_. _J Jpresenta a redaçú.o.!i· 5Q, tendo 'em vi.~tll. II "nn€d9.ne dO:-~ presente projeto. . ' . 

Q..JlR, PRESIDENTE: 

(MG1ll'G.' , .4nãrlld2) Os pmjcÍGl6 
lid-'Js serão Íl1cluído,s em Ordem do 
Dia oportunamente. 

Cont.inua a hora do expediente. 
Terrr a palavra o nObre Senador Jo

sa·phat ,Ma.rinho, primeiro ora:lor ins
crito; 

!l SW ,JOSAPUAT ~IAHJ""O: na} dO p.oje:o de Lei da Cámara !].v: ~('rviços e e:lçur!-;t,~i ut~.t)ltj{]o:::, no I Sata d~s sessões, em lí dI! setembro 
10(, d~ HH,-! (nU 2.{)26-A

j 
de 19tH, na I Senado. ao AU7~·:..u1". Leg_..,l.i'dlvo, os}d,e 19~.1. - AUTo Moura Andrade -

CJ,:::a ue U:' gelll) que at1oriUl. a !lb~l'_ \ quais reclamal.\ de:;;"·.I~'; se.·{i..:..OtiS co- \Nof/ll erra da Gama - Adalbel'to sen
lUfu_Do c:edltü e..'>;Jecial de ..... , .... !nheclUlentos e nor;õ~~· Ué: Dl!.é:to Cons_ Ina --:- JoaqUlm prtNnte - G-uido i~~~~ij~Rtl~~~ 
C. .... :l;S 5t1:J,,,'U '- (treze mil e qU!llllEnLO.5 ~ titucional e de O.l"(;'it.:; li.dmfl1:straUvo 1 M01ld1n - lleribttltlo Vieira. 
Cl"UZ~l/'o~) no) Tribunal R{lg.oual Ele:- )e, _itinda, de Pl'Oce:·;.:.o l.:egisln.tJvo,. en-) 
~:''.lí do Pl:1UI" para pagamento de ~tf;:!ldendo-SL\ pOt· e~se Últ·mo lucia a I ~":G18LJ\y"\() CJTJ\DA 
àJVlon de L'~~r<:19'os findos. lmaté:"a de' ordem I'çg::uêntal, do Se~ ~ Art.ig'o 191 :; 1'.' da Con.,tituicão Fe-

.: .sala da~ ~e<:soes, enl 17 de setem- In'ado e do Cong:'e~':;(i Nac on~ll. '. ~àeJ·a!,.Q ,:,. • 
b;o oe .1964. _ -:-- _AntonIO Carlos, pre·! 2 .. A Câmara dos· Deputa(~os, no Al't:o'o 19 . 
B"dente, Wtl!/1ec:'p Gurgez, Relator; ~:lltlllt-O de melhor CO:1sult:1l" fls cx!-Iapo"ent d ,1 - O funciohár:o será 
J.UPCZCS Pimentel. genc:as pectlllares a taO<i concurso, -I ~ a o. 

'ANEXO AO paRECER N9 02 64 : c\eixu __ a cr itél:io d.u Banca Examina.! § 1~ - Será ap(l-sent~'1do se o re-
. 1. O : tiora ·fixar " a n3 rU':"í."Z:l e a.'> es.:;Jéc:es qUe,re:', o fti'J1c:onár~o que· contar 35 

. Redac;<1Q F:nal, do projeto de Lei i das p:'ovas e os prcgr:.:mas", sob no1'" anos de serviço; 
da Camara n il ilJ'r:âêí913:t ~numec jl)a5 que deverão ~e!-" ap:'ovadas pela Resolução n 9 6. d-e 1960 
~J!.......2 O:.!6~A, dt 1rr64~Çusa de i L\lIesa: como se vé na R('s?lu~ão n9 i\rtigo 345 - O fUIl~ionário que 
Qr)g,i'-lU) Que autonza u_geriura, ~ I, de 1962, art'g03 110. paragrafo 7'\ contM 35 anos de S€'1'V1ÇO será a-po.:. 
dq' cl-edÜc espt',c~al ao 1:rl\;mnall etra "c". e 112. d~quela Cas3... sentado: 

; Re?:onal EICHo:fl. do P1aUl....JllilJ.' 3., ~om~o objH1yoAe atm:thzar.u l .............. -•••••• , ••••••••••••••• 

,. pagamento· de dl\'lda de exe;dc:o,,- di:>clplmaçao da matE:l'la, a conllS.\ IV 
J!'fião'"S. ~ Ar encarregada do cone\! :it; aberto. - com ~ p:'oyento C01'l'esponden-
Co o. <: •• ',. :pat:\ Auxiblr LÇg:51ubvo do Sei.l~do te aO cargo Imed'Rtamentc. SUperior. 

O p",re_s? NaClonal deCl eta. .~ i r~d~ral deliberou incItar as p~'o\'as ~esde que tenha acesso pl'lvatJVO ao 
Art .. 1ç E' o Poder ExecuU\'() au- ~ de Noções de Dll'eito const!tuclónal 11e-slUo. 

tor.zado a abrir ao Poder JUdicjál'lo I e de Direito Adm'nist1'3 tvo e PfoCeS. 
_ Justiça Elf'Horal _ TrlbL.~Dl R€<Y'O'/so Legslativo, visando a uma melhul' 
Da~ Eleitoral do Piau1 () créd.ito e;p€- .. a.feriçáo de conhecimento dos conCllr~ ; Pr~eto de Resolucão 

, 4 46. de 1964 nador AlOySIO de 

iJ1-
ca.rt..'l, na 
pal'a que 

pUlllicad'L 

e~al de Cr-s 13,50Q,IJ<l (t~'eze mil e qUi~l::adO~; e~1b.ora Eem um tex.-') expres
l1~ento.<; Cc ltze:ro5:) para pagamento a ·~o de ~eI. Illt~r!la que cO:~Sl~er~ tam· 
V;cen.te IoS'ftjas de MeHo de dívida de lbém el1n~;llatonas_eS5:ls d;ScIpjmas,. 

lnê5te plenário. e , 

Nomeza pa1a 0'5 ('arqos de Ta- I fNií o deiõejo. porém, neste mOl11tnl-r,-, 
quíqra(q de Dt'b(dp .. ç canà:dgtns. a•e p3.!a C?-rreSpondel' à deUcad..~za, 

t!x-erclcios findes. _ \ _ Uma ou~ra lazao .le\'o~ a COmlS-
Art. 29 Esta- Lei entrará em vigor sl}~ Exam:~a~.ora a !Ucl~ll" es.5~S ma

na d.alu d~ SUa publicaçâo, l'evogadas ,terIas no le'.--eud<? CO~Cl1lS0 - e que, 
;".5 dlSPOS:Ções em contrário 'rye l.. Relloluçao nUlnelO 19. ue 19(}2 -aos 

, "[ocupantes da clasSe finf\l da carl'eíra. 
O· SlL PRESU)EN'l'E: de Auxil:ar Legislativo é assegmado 
(MOUra Andrade) _ Está IIllOll a () direi~o. ~E' acesso. aos -~al'g~s da 

1e1tl!ra .do expedIente. classe 1111cml de Of'Cl:)1 LeglslatIvo. 
Sob:r:e a :\1e.c;a . ojetos de resolucão I . Bem Se ~ê Q1.,!e l~âo se há de adm:

que vao ser lidos pelO Sr. l0 Sec~'e- ,t:r, na 'legll;:lilçao mterna do senado, 
tário. critérios de dOis pesos e duas medl

,_ .. habtl.itados em conCllTSo. . \~ . .s e;q)1~essoe.s da' c:'.rta debate!' ~lS, 
., Hlfol"maço~. Quero apenas encami-, 

O S.~!l.a.d{) Federa.l resolve' h" ) , • • Q . I"? a~ as para que sejam plf,;E~.1da.s. 
Artigo único W d d ,rnte!p'ando as palavras q:;'e acab::) de 

acôrdo com o artig'o<~5 nlo~ea os.'~ e -profl::-l'ir. (MUito bem!) J 
, d' ' evra c, lt<em ' 
~' o Re~lmento Interno, para (lS car~ . DaCtLmento a que se relere o 
lOS de Taquígrafo de Debates :PL~4 SélllOr Seníül0r JQçq.uhqt v,,_ 
do ~uadro nft, Secretaria do 'Sel1ado linho no seu discurso: 
~edel aI. ~1Z-a- Corrê1l:, do Peco, Ha
loldo QueIro,,! Berna"de-s • L'.','Y Ma chado. - . r. - L -

de '964 

8:10 lidos OS seguintes: 
das: se es..'ie dirr.ifo de acesso fosse 
assegm:ado' seln a prestação de pi'O' ~TusÚjica(.'âo 
vali também cstallelecídas para a car- -

Projeto de Resolucão re:ra de Ofkiàl Legislaür.o,. haveria. A. COn]is."oà.,.:l Diretora snbmet,.~ à 

Rio' di! Janeiro, 14. de agô~to 
EXcelenLÍssimo Senhor 
senador Josafá MarinhO 
Senado Federal 
Hra"sília - Distrito Federal 

4 neste üItímo quadro. sel'vldores para ap1(~:yacao do Senado a nomeação do.') 
. Nv 44. De 19D4 (),';. quais se. teria eXigido maior llllme- 1 ~~OUlgr~f{)s de Deb;-'ttes, a-Ciml3. tefe- senhor Sl:'nador; 

Dispõe sôbl'e as prova' a' ~ro de matérIas e outros favorecidOs lldos. e colocados em- fiQ 6(1 e 7(1 lu- Com a atençao habitual qlle me me-' 
concurso de Auxiliar L:""~lal~\.oO 1 com um núroe,'O menor. ,;ares, n.o co:,cur.o:o re::Jlt7.adn no auo recem as suas intervenções no Se
e dá outl'as prov;dênciuG"" _ 'i O direito de acesso. garant'do pel' fin1°" lrjsto .lá terem sido nomea.,dOS nado, li. na imprensa diária. o dis-

. '. '~>;sa fOl'U1a de favoritismo legal. coo- S-n el'lorme~lte, os Quatro primeiros.' CUl'.i'O de Vossa -Excelência sô)Jre as 
O Senado Federal tesolve: It""'IO Co~ a autenticidade e, mesmo. E\llbora. .?eJLm em nu'mel'o de I:. "" • ,. U' _... ...., oonseljüênc1as, para a B.9hia, à.a de" 
Art. 19 São' exigíveis nQs con U _ com o cunho de igualdade e rigo:, que Vl1.gas. p.}{l~t-t.m, apenll.:;. 3 habilitado,", terminação da direção da Rede Fel''' '_ 

ws para provimento de' cal'g'o da ~a;- ,de.ve ser ,'L'.~o~{\do nos l:on~tlrsos. ~m aincu~.s,~ ... ,. . ~ r_ roviál'ia Federa.! suspendendô o tl'á-
reira de Auxiliar Legislativo da se-I 4. O ptoJeto ora !'l.Ple5~ntado l'e~ S a. da". ~,_,,~(Jr.s, em 11 de s.et.2lTI w fego -da Est.rada de Ferro l1héus. .' 
uetaria do Senado Federal, as Se_ \~ula melllOl' tOda. :s.sa matcrla> ao· .es- !~o:e 19!J4. - Auro MOura Al1d~ade. Respeitando as· 'razões invocada" 
gt."inte~ provas todas el:minaCó"i:'ts.ltabelecer.a posslb lldade do lefendo lS" oguelra da ,Gama. - Aãalberto por V, Excia. me permit-O, poréll1,1e
Português, Matemâti<:a coroo'l'ati' . 'ílCes.."Ü a,penaS. 'paul' o~ oc~pantes tia ;nna,. - .J~['<lU1~Jl Parente. - Guido var .. lhe as que- condicionartlm o at.o 
H'istória do Brasil p:ro~e::;SQ LegiSl~tle cargo de AUXI1HU' LeglSlatn-:o q!1e te- o1Ulm. - Henbaldo Vieíra. em'questão, por sabê-~o interes.:ado no 
vo Nações de lJ'ireita Cons,', 'o -, nhanl -prestado exan~e das Cltadas dis- conhecimento exa"- do pr.:;bema, "fi 

• J ucr na . rna~ UJ'o a ré~c-mo se fa nece!< '-O e de Direito AdmmÍ.:otracvo e Dactilo- C:P 1 "c C - - z.,- d'C~fignr(\ções de qualquer nature:na, 
grafia, sano. ~ _ E creio. pelo que a Nação é t~~te-

Al't. 2fl E' assegUl ado o d' e1to de ~. Sao essas aS raz?es qUe funda- . munha do seu espírito pú'.JUco, qt1e V. 
acf'~O a' CU1Tel1a de 0"10101 llLe, lsla. -.nt!ntam o pres~nte prOJeto. CUja. o-por· t d" 
t 

. . "_ g tumdade e llldlscutIvel tendo em V1S- Exa. por cel·.o compreen era nao 
IVO, nos termos da :Resoluçao mune- t o concurso aberto e em ftndamen- sido a direção da RFF,s,A movida., 

ro 19, de 1952, aos ocupantes da claSSe t~ p:3-ra pl'ovunento de va..,.as eX'lsten_ pelo propósito de fazer ingr~s .. 
final da carreIra de Amnllar Leg 5- tel> na arreila de AUXJlIa; Leglslat'vo sal· a politica ferroviária em um sen-
!ativo que te~ham ~ldo aprovados nas do QU!\CdrO da secretaria d€sta Casa. I ~ tido n~·ali.5tà nacional, que, llem pl'e .. 

:a~~~~lU~~.ta~~~e d~u~rt~~~~~~ ~~l~. \ Sala das Comissões, em 11 de se· O senado Federal resolve: ~O'l' "n~;~~O~~~~n~~:R r~iÕo~e::~~: 
tadOleg de certIficado de conclusão dt. tembro de 1964. ;Artigo unico. E' exonerado a pe .. desonera. o' govêrnc

) de uma ob1jga ... , 
curso secunàár'o. ciclo colegIal Ou I ~S(lmlssJ'.{j de COl~t.LUlÇão ~ e I dldo deacôrdo com o artIgo 85, letra ção pesada e Que- está na5 origen.~ 
eqUIvalente, na forma da Resolução JUst.i'Ç!t. . c, ltem 2, do Reg1mento Interno, do do a!2."l·llVamf.:nto do pl'üc€SSO lnf}lcio-
n~me~o 6. de !9ÇO. . . -- cargo de Taquígraül. de D{:.b?~.3, PL-4-, nál'jo~ brasileiro. Razões. poiS. de in-, 
p~ragrafo unlcO. Aos Alâl1:ares do Quadro da Secretaria do- Senado terês .. <;e nacional. que hão de se so- : 

LegISlativOs que possuam diploma q: Federal, Lélia Mascarenhas de Moura &.s exigênci'?;.i regionais, de-
CUrSO superior é extensivo o dÍl'e;to . Jusi' . a decisã-o. 
de acesso _ esta-bded.do neQte atti.<!(}. ljicaçao _ ~ r permito-me, ilssim, lembl'a"r que Q 
dispensadcs de prova especial sôb~e as a Ita ma O' <;> presente Projeto de Resolução deterioração econômico-financeira da 
matéI-ias do aJ.'tigo 1Q desta Resolu- OJctlVA conceder a "'xone1'aça-o de çã UI' ~ E. F, Ilhêus acentuou-se por volta de 

o. la Mascarenhas de Moura, que re- 1945, definitiv3.n~l1te, 
Art. 30 Esta Resolução entra' em .quel~u .seu desU'~amento do quadro ' , d )' <I ~ t:> • Em pr-e\:ario 

vlgor na. datfl: ·c _sua pub !cação; re- ·O·senado Federal lesolve: I a. oecre~ri:: do Senado Federal. E' e sem pOder conCOT" 
vogao3s as dlS?o~ÇõeS em contrarIO.! '. ,_ e!U obC<llêncla ao disposto no a' tiO"O transporte rodoviãrio .. "oi, 

Justíficação ArtIgo. un1OO. E. concedIda apo- 86, letra c, item 2, do RB7Í1l1cnto Til.. "feno_velha", n. Ilhéns 
~ isentadQrla, nOS têrmos do artlgo 191. ,el'flQ, qUe a .Comi&'ão Di~etora apre_ 

1. O presente projeto tem. ,por es- ~ 1') da _ Const:t~ição Fed.eral. cómbi: senta o aludIdo projeto ao govérso ferl.erG.1. em 1950, 
côpo dar melhol' discíplina ao artigo n.ado com O artigo 345, ltem IV. da Sala das See~õf"S, em' 17 de se!e-m- an'J-S; mais tarie,· iri.éot'pc-
81, da Resolução mlmero 6, de 1960, ROOOIUção número 6, de 1960, no cargo bro de~19.64. _ AUto Jl.ioura Andrade. . f'- por eôt,q e::tr-eltue à. 
:na, i)atte a1U8~Va- ao eo a:pnucaN)\.'S de Di!etor. PIL-l, da Q~'3dro da Se-- Noguetra dez Gama. _ Actalberto Viação Férreo. Fe-
" cargo de Auxiliar Legislativo dO se- eretarla. do ge;nado Federal. a ODeia] senna .. ---:- J',x:,-quim Parente; ~ Guido Sua extinçlo 
nJt.do Federal - lLeg-üilativa, PL-3, Italina' Cruz AJveS Mondm .. ~ lIeribaldo Vieirn. prevísta.- desde 1001. M' pelo ,goyêh10 fed€r~l. {j 
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rela.tório do Grupo de Trabalho então $..plicadas em tôdas as ierrovlas com
constituído para fazer levanla!nento ponentes d-a. Rêde Ferroviária Fe-
dos trechcs -e ramais feli'Oviários a deral S. A. . na 
serem suprimi<io3 por il'l'em-ediàvel- Medidas urgentes foram determina._ ratifica· convênio 
l ••. "n"e antieconômioos. O rC~'l~:'Il'io em das pelo senhor Ministro ('.I. Viação Prefeitura <Io Dis_ 
questg.o acusava. .que a. "'E.F. Dhéus e obras públicas ao Departamento e autOl'lZa a inclusão 
não -.:'J~2n d€: um arnmêd:.> de fer- Naclonal -de E..stradas de Rodagem, no no ~eu orçamento de vel'ba cor,' 

, 
(993-64) da Comissão de F.n:m· 
Çl1S. 

.Em dj.~cussão o Projeto. 
nenhum dos 81'.5. Senadores de
fazer uso da pula.vra, encen\lrei 

(pau~a) • 
encerrada a. discussão. rovia: mal traçado, trilhos lnade- .sentido de que ·as populações locais respondente até 1% das rBudas 

ql!a.:<:~, d:;:menres podres e materia.l possam ser at-enctidas pelo sistema 1'0- tríbutárias, para atender a despeco ! 
ordante u\) últm:..J estágio de d~com_ doviârlo, sem qualquer transtórno ou sãs com a execução do ajuste, 

Dt~cui'ão...tm ur melro lJ!l."Q .do 
PI~oleto 8e Lêl do SenadQ k lÚ, 
de 963. de aut.orra do 5r. S€n.\
dor va 'CODce]os TÔl·teZ ~ue m d' .. 
f.ca.. os artigos 32 e 104 do 1):,('_€'0 
lei nl? 7.036. de 10.11.44, q'J= :t~_ 
lT''1. a Lei de Aí':dentes do t'r~· J .. 
lho, tt"trdo P.areceres da ['"2."\1.". 

:::ão d'e Cons~:tu'çãQ e .Tmt"ç-9: I "I? 

480-64) ,. uvcrável. com as p.m<"l"'
da~ aue derpc€'. wb 11..0'. 1-(;[',) e 
2-CC,J: (nQ 49.2-64) _ favo''':'Vf'~ ~o 
substitutivo (e!l1,;,nda 3-eLe; : na 
rOl'rll"'!-=ão de T..e-zi.<:;lação S"OCiAl: ,n? 
4!Jt-fi4) _ f-'!vodvel. no, t';rmr.S 
do -snl.1,t:tutivo QIH~ "toresenta -
(emend.'l de n? 3-CLS) . 

pos'ç':o." . prejufzo.· tendo Fare~e::es (sob ns. ':'93 a 795. 
Ac~e_cia O' Ralatóno do Grupo de Informo, per. último que tôdas as de 1964) das COlllhsõe.s: de Cons-

Traba.lho- que a "recuperação da Es- provi-dê-nciss nec~ssárlaS a U.!.l1 alJl~ro titUIÇão' c Justiça, favorá,.vel ~om a 
trada. importaria., pràtic:"'Illente, em f justo aos empregados da Estrada de emenda que apresenta de numero 
nova CODSttl.!Ç5.o, medido. que nã<o en- I Ferro Ilhéus fJram tomadas por est.a. 1-CCJ; do Di3trito Federal, u.e13 
contr:1 jus~l!icativa ecGnôm~ca. A Rêde. aprovação c:;om a em~nda 1 CCJ~ 
Unic.a mercadoria produzida. na re- ·l1:.stes os esclarecimentos Sr. Se- ·de Finanças, favo~ável ao projeto 
gLú e o C!I.oCau, c~ja.s ~l~ t.ú!:t!J.~ de nador, que julguei de meu' dever fa- ê. emenda. l-CCJ e o: cr::cendo I 
transpo~te ,até o por~o .sa~ da ordem ze.r ~resent-es a V. Exilo. emenda. sob nl? 2-CF. 
de H,J qmlometros, dl.:;tanC13..s pa.ra as ReIterando OS poctestos de .subido _ I 
quais Q trs.ll!:porte rodoviário é m:::!,s a.prêço e .admiração, subscrevemo-nos' Em djscu...~{) o P:'oj-eto com as I 
eoontml<:O". I Gen, Afonso AU!justo de Albuquerque !emendas. . 

C.:m-:> ;:olução alternativa, in<l.ic.ava- I Lima, Int:;rrentor. ! Se nenhum do~ Srs. Senadvr~ qUi .. 
se o p.o!ongamento dos seus trilhos

j
' ser fazer USO da p3.Javra U'uel pN 

por ~Ja quilômetros, até a cidade de COl\lPA~CDI MAIS OS encerrada a discussão: (pa!,sa) 
.Oont~lldas, o que lhe permitiria SENHORES SENADORES Está encerrada a dISCu!;~ao 
tramportar minérios para o põrto de AdalbeI"to Sena. Em áUc1lS.':ão C' Pl'ojeto com o m1Js

titut.ivo. IlheuS. Entretanto. advertia. o rela- José Guiomard. 
tÓl'io, e~a ligação. em lenta. oo11s- sebastião Archer. 
t!·.t~-5..o há. multos anos> "nã,o melho- Victonno Freire. 
rn.l'ill SU:ls condições". A rMpeito, JOaqUim .P~tZ'ellte. 

Se nenum dos 81'S. Senadores df'~"'~ 
i"enta o '.jar fM.er U'O dà rrpl'lararei 

Mi;diCo.;· no RIO de 
deve-se pondera.r que a densidade de José Bezerra. 
tní.fcgo da. Estrada vem dCC!2s:.::encto Cortez Pereira. 
com.an' w .. :llente, Q que dem jl<>tr.a. ha- JOão Agripinc. 
verem 35 p-:).?ulaçôe.s locais pref..! .. 1]0 Barros Carvalho. 
outrOs siste.mas de traJlS.llot:..es. Em ,Heri\}aluo Vieira. 
1943, :l E,<:trad3. tl'a11S'~ortou 67.112 00- Dylton Cesta. 
nel!!d~s • de me.:r.·oador!.as, contra ape- José Leite, 
i1as 7.167 em 1962, quando spmente a I Jefferson de Aguiar. 
pr'ÜQuç..l() àe cacaU da l'~gtâo atülgiu Ü()"uv~a Vieira. 
a 14{).OO.o tGn~lads.s apr"x~madamente. Aurélio Vianna. 
C:Jll.5:tlerando-se que 110 total trans-I BenM1cto Valad.ares • 
pD~t· em 19ii2 estão incluídos ou- JOSé EliaE. 
tros pl·o':.utoo, como. cimento, farinha! O SR PRESIDENTE' 
de mandlcca, madelr3,& e pedras pa·ra· • 
collstru\.1·" conclui-se que a percen-! (Moura Andrade) - Não n.a maIs 
tagem de cacau transportada pela ol"l.'I.dores inscritos. (pau3a.r 
fen' "ia foi inferior a fi % da pro- Passa-se à Ordem do Dia. 

d~~O·re.sUltados financeiros, por seu! O SR. EDl'lUl\'DO LEVI; 
turno. apresentam, em 1963, os se- I (pela Oraem) Peço a palavra se~ 
guJnt.es dados: I nhor Presidente. ' 

C ~ !.Moura Andrade) -=- Tem a palavra, 
_ Receita .......... ~? .449,031,00 i!~.ordem, o nobre Senador Edmundo 
_ Despesa ......... '7 j;) .• 141. 1:S8,OO , 
_ D,lIcit ,ó,,"."" 737,6&2,167.00 O SR, EDMUNDO LEVI: 

A vista do exposto. não parece jUstó 
imputar-se a tôda a comullió.ade bra- ~pela ordem) - Senhor PresidenU!. 
sUeira o ônus da E:>tradâ, da qual as SO~lCi~ que V. Ex=!< determine ti. di$
populaç;"1s locaiS pràticameste não 3e,ttlbUlÇ8.0 dos avuLsos, pa~a. que possa. 
utili:l.am. ' mos acompanhar os trabalhos. 

10:-.1.0 havia, pois, outra solução se- O SR PReSIDENTE' 
não a tom"3.da. pela direção da Rêde ..•. 
Ferroviária Federal S. A. ,Mesmo ~ (Moura A~l!lr~de.> - Os avulsos es_ 
assim, a medida veio parceladamente, tao sendo dl.Stnbuu:tos ;-t~ste instante. 
determinantio-se. primeiro. a suspen- Em virtude de ter haVIdo apenas um 
são do tráfego dos ramais de Itabuna orador no .Expedi-ente, passou-se à Or
e ltajuipe e, po5teriormente, e:den_/dem ~o Di,: ~m que OS avulsos tiv€S
dlda a. suspensão a tôd"a a· ferrovia. Een:. SIdo dlStnbuldos. 
Levando-se em consideração o pro.. Em face da quest.ão de ordem de 
blema social que , a medida. pnderia V ~ Ex", suspendo a sessão por alguns 
significar a Viação .Férrea F'ederal mmuto§ até que se complete a dis~ 
Loote Braisleiro foi autorizada aapro- tribulçao. . 
veitar o pessoal da. Dhéus em outros Está. suspensa a sessão. 
locais podendo até mesmo conceder- AB 14 horas e .50 minutos; suspen-
lhe auxilio para 8- transferência. de-.se a sessão) que é reaberta às 14 

Em uma época em que o govêrno. hDras e 55 mmutos. 
e COm êle a Nação se dão e empenho O SR ·PRESIDENTE· 
heroico no sentido de corrigir distor-.· , 
ções financeiras geradoras do fantãs-, (Moura Andrade) - Está reaberta 
.tiro ,;defitit .. orçamentário, ser'. ~'e- a sessão, 
levante al;"har ·.outr.() dado pertinen- N~ há ainda quoru"!- para. votação. 
te ti. êsse eSfôrço. E' que a extinção ASSIIl1, enquanto êl~ nao se V~rifica, 
da E. F. Ilhéus permitirá a. economia vou pôr em dl~cu...<:'sao as m~tél'las em 
e,nUQl de mais ·de um. bilhão de cru- pauta, qUe serao votadas tao logo se 
zelros, pois para. 1964 previa.~se, para complete o lllimero regirn-ental. 
uma receita. de apenas 80 milhões de Item 2 da Ordem do Dia; 
cruzeiros, despesa de um bilhão e 100 WCllSSao em iurim Únfco do 

milhões. O contrato é chocante e, Emje.to de Re'j'oLuçdo-llL26.-lle 
por ce!'tO. dirá mUito à compreensão 1964 de autoria da CórrJ.ssão Di. 
Ide V. Ex!\'. retora, que nomeia José Roberto 

N!o po:l:eriam ser de outra magni- do Amaral Furlan ·para o cargO 
tude as razões que infortn"ll'am a de- de Almoxarife, PL-3, do Quadro 
cisão da. direção da. Rl"'F'SA no to- da Secretaria do senado Federal, 
cante à E. F. Ilhéus. Elas estão na tendo Parecer sob n9 591, de 1964 
me!""'· l;'1ha dos ir' esses -' .. ~ionai.s, da ComiSsão de Constituição e 
aos quais sabemos V. Ex" sensível. Justiça, pelo s.rquivamento. 
!EJsclareço, ainda,. que a. providência Em d1scussão o Jrojeto (pausa) 
.não foi fo·.,... ... -lq r'ii"cr;~iO";H!iria. 0'1 iso- Nenhum dos srs'- SenadQres dese: 
'ladamente fazendo parte de um con- jando usar d9. palavra, encerro a dis~ 
junto de decisões do mesmo teõr, cussãOt 

de laudê
mio.!! e fo1"Cs respecti\'os ri~~v dos 
em virtude de permUta e manu
tenção de posse do terJ"enc e dá 
outras pl'ovidênriM. tendo ~:)'.lrp_ 
cer favorável (u\' gOl, ,1~ 196·1), da 
C~mi.~sãO de F:nanrao:. 

Em discus=:ão o projete. I 
8e nenhwn dos Srs. S!;'l1ad~re.c; de- i 

sejar fazer uso da palavra. encernlrei I 
a discmsão. (pausa). I 

EHá ene-eJ"rada. ' 
• ó o 

Pro eto de Lei da CÂmar Q 26. 
. n~ . :)O-A~62, na Casa 

e origem) que concede pensãc eS
pecial de Cr$ 6.7M,OO (seis mil 
seteci'ntos e vinte crm:C·roS·) a Ni
colau Jtmrô, extrnnumerário-dlrl
rtsta do j\.fini.,té-r:o da MarinhQ, 
tendo Parece~e'3 f'lvoriivei~ (núme
ro~ 990 e 991. de 19R4) da" ("omi.C'
sôes de Serviço Público C:vi! e de 
Finanças: 

Em discussão o projeto. 
Se _nenhum do..c; Srs. S"enadore."i 

selar fazer uso da p-alavl'a, 
a. d:5CU~Eão. (Pausa). 

Está encerrada. 

nhor 
altera o quantitatIVO, inclui 
novos doadores e amplia o prazo 
da vIgência da Lei n9 4.184, de 17 
de dezembro de 1962 (Que cOn04 
cede isencão d'e licença prévia e de 
fmnô~t.o de importação e outros 
tributos e taxe.~ para donativos 
consignados à conferência de Bis
pos do Brasil), tendo Parecer f.a
vorável, !)ob n9 992. de 19a4, da Co
missã.o de Finanças. 

. Em discussão () projeto_ 
Se nenhum dos Srs. senad'Cres de. 

sejar fazer uso da Dalavra. -encerrarei 
a. discussão. (PaUSa). 

Está encerrada. 

Item n9 7: 

do Sf'l1~'1r 

Repúbl"cn, que l''ln_ 
cp!"!'" :s€'nçãé1 "'0<:: impostos de jm_ 
po~t."l~1\o e ri.e c"n"umo. ta:'{'1 rie 
d",~I)"rho adllen~iro e de f'mOl ll -

mpn~f"".'l cl)nS11Jore..C' TIara ai.ltClli't'i
vel.· "'om ~l'an""rniC'Bã.() a.utom-lot·":l, 
("Il1e fôr 'lt1rPli.!do por f':&:_ln t f'O'ro:,'1_ 
te dC!' F.E E •. ml!tiJ1"ldo em f'em
Sf'njipnria de· f€'r'mentOf' receb'r'los 
na. ra'l~n"'ln""''1 li":! lb'Hia tend(' p-,. 
rf1cer (~oh 119 ri? 1.9114. dll (""'(\.,..:~~;;I) 

d". Fh>r1l'1ção, com a r-edaçãc do 
venr'do. 

27!i.A. ~ 5\' do 
o sub<;titutivo é. 

Sensdo. 
o substituevo 

• Que 
C07lcede isencão dos 111tPosto~ de 
fm:oorfacão P, de consumo. taxa de 
dtum"cho nduaneiro e de emolu .. 
111enfo.~ ~o11·~ulare(l: para autom6 __ 
veZ cnm fran.<:missão llutom<1tif'(f • 
(TUf! f(j,. "df/uiridlJ flor ex~inlenr(1n04 
11" da Fôr~a. ~.""Cl]edicionâria R"(f~i_ 
leim. mufiladn em. f!On.'Mnii/lnc'a 
de ft?rlmp'f!fO" recebidos na Cam· 
p!1nha da ltálfa. 

O Con~re.."so Nacional decreta: 

~~~~~H~~~~~~~~~}~~;~;~~:l.~ -E' concedida isencã{) dos de tmuortaçõo e ã!'- cOnsu--
n. I "n01U!nend~e's dpS'oacho aduaneiro e de 

iniciativa do senhor I' consulares pare um au-
. que a!Jto- tran.smi.s"ilo aut.omJStlí'R, 
a abrir aO F..c:tados Unidos d'n Amé-

Poder - Sl.lnremo Tri- Cnronel Reformado do 
bunal - o crédito suple- de Frelt!l..'l Lima S.'proa, 
mentar de C~ P_'24.3.2fL~84.70, em MnsMüência df' fprinl"n_ 
refôrco da.C' seguint.e.'3 dotacõeB: - Camoonha da TttiJla. 
Verb'l. 3.0.00 - Cà:~teio: consigna_ _ O aut(lmlivpl a 
ção 1.1.00 - Pessoal Civ.ll: sub- srtil!o ~Ó oOd.prá, 
cOn<;"hmar:õe.o; 1.1. b'1 P. 1.1.04 - d" de t"Mnsar-ãõ cr.merc!9.1 de-
or~amento vlJlente (t..ei nQ 4.295. de("!orridcs dol.o; (2) anos, a. 
de 1963). tendo Parecer· favorável da data de SUa i.!berocão al-
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fan."teg-ãria. (tu, em juai(!ucr 
Ilt: h:P9teRe de ocorrer o falecimento I 
Co ben~flc:áno, med.ante pagatnento, 
ôe i·Jdo8 rs imposto.3 e to:lxaf:. 

. li: o uguinte o projeto apro\'a-I E' o seguint.e o projeto aproya- \ () p:'ojeto foi aprovado, irá à co-
do: . . dQ: rnÍl'-Sao de Redaêao. . 

.PROJETO DE R.ESOLUCAO N9 26, I prioJETo DE LEI De. CA)HE;\ r :t o s!:'guinte o projeto n';1t'oYadO: 
. DE 1964: R' 116. DE 1963 I 

. . , PRO= DE LEI DA CAMAR,\ 

Nomeia JqSé ROOC

rto 

dp Amaml (N:~'~4t·~8~7~3_~B~'iD~E~1~9~6~2'iN~A~C~M~~rA~R~A~)~t. ,NI} 105. DE: 1964 

'. . 
Art. 2t' - Esta Lei entrara -em Vl- I 

('r nil tiat.a de sua publicU.ção, revo- ! Fur1an para Q carao de Armaxq-
rife. (NQ 3.00It2-B, de 1961. na origCl').l) :j,j,'J.~ :,s diL"])Oslçõe.5 em contrárIo. ) 

. I 
t!. SIT. PR[~SIDE~TE: O Senado Federal resol"e: 
C\1oaia Andrade)" Art.- único - E' nomeado, ~e 'acôr-. 

é 

Interno, ptU'a o cargo de ~~~~~~~$~~~~!rl~~I~d~l0icr;~m,:~o&~:art. 85, letra c, item 2, do 
PL 3. do' Quad!'o da. Se-

Federet, o Aju- O Congresso Nadonal decreta: 

l
~~~I~!~~~~~~~~td:;ante d.e Al':;:;~~if; José Roberto Art. lo;> Fica ratificado o convénio O CongreesO Nac:anal decreta! Amaral Furhm. . I celebl'ado entre a. PrefeiturIÍ do DLs- Art. 11) F!ca o Sindicat.o des :\1é-

,O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: tt'!to Federal e OS Etsados de Goiás. ~') Rio de Janeiro exonerado de 
.Mat-o Grosso, Pa.rá e Maranhão, tcn-I:?:i~~~~~~~~ de laudémios f' de fotQ5 

~
E~~~.;i!~~~; . Sr. Pre.5idente, peço (l palavl'a pela 1 do por objeto o estudo d05 proble- devidos em Vil·t.ude de per-

ordem. 1 mas &-=o-sódo-econômicos, dos vales manut.enr;ão de nesse- do ter-
, O SR. PRESIDENTE: . dos rio.:; Araguaia. e Tocantins. ma.rlnha, s~tun.dfl U'1 Avenida. 

G,'mssiào de Relações .29 A Prefeitura. do Distrit·o Federal n Q 97. ant.\zo lote 6 da qua-
, péla rejeiçãO: (MOura Andrade) - 'Tem a pQlnvra pata fazer face às despesa..<; com a da freguesia. õt! Sfifl José. n{'~te. 
Finanças (llQ ,pe- () nolll'e Senad'or Aloysio de Carvalho, sua. contribuiçã:o do ajuste· está au· constante do mnído de 10-

~;;~I;'-n: Il - Sóbre a emenda. ~Q SR.. ALOYSIO DE CARVALlIO: toriza.da a incluir no seu orçamento, aprovr:-df\ ~ob nQ 6 246. em 
D"'"<_lo' (,mbst:t:utivo inte~a1) anualmente, a partir de 1963, e du- de 1941.· e com uma área 

da Cc de constituição e (Pela ordem) - Sr. PreSidente, V. rt:nte o p!'azo dê vigência do convê- Clllel ,<ie<e!1crmtl'a con9-
Just'CO' }Q (nQ 4!8~63 - 1avorá- Ex" anunciou a votação da matéria n~o, verba correspondente até um por o' 'edifício-sede: df'B~n institui-
,,~I: 2q "n" H78-63) - (mulltémEeu const5.nt~ do item 2 da pauta e deu cento 0%) dás respectivas receit.as 
P

",ece- anterior p.o.,. jul!28.r que_ C\ tribut-ar" ias. cfio, com uma, das fl'entes. para a ..' "- pCr ap-rovado o projet.o, Entretanto, 1.-1 n'd outrSl p~ra 
matéria já foi drvldamet:t~ e~a- o Parecer da ComiSSão de constitui.. Art. 3Y E,>ta . lei entrGrâ em vIgor m?nC.011.a ... a,- ave zjl a f' 11285. 
m\nada. não sendo nece..<;;,sano. novo ção e .Jui3t!ça conclui pelo seu nrqui. na data. de sua pubHca-ção, revoga- 1\ Rua Santa Lu' fi nl} , . 
parecer); da Com's:;áo de FlU~n- vamento. das. as. dL~<;!ções' em contrário. Art. 29 Esta. Lei e..'1trará em vigm 
ça.."" (nQ - 419-03). favorável. su<;(C- O SR. PRESIDEN'fE: nata ~ sua pnbl1cacfio. re\'OgadaB 

. -rindo .porém. nôvo J;!:(ame de. CO- O SR. PRESIDENTE: ~~~~~~~~~~~~~~~~ d'S?'JSiç'ões em contrãrio ml~sã(' de constitn cão e .Ju':t.ü;a (.Moura Andrade) _ O t'"arecer oa &H ! .. , . 

5ôbre o e.rt, 66. Item l, e do. co- Com:-.Ssão de ConstituiçãO e Justiça em I 
nú;.~ão de Relações EXteriores.: da, antp.rior· à ,Re..'Jolução -n'i 26. . . 
COtn!~sáo de R~la!;(les ExterIores De acôrdo ('(Im. Q Resoluçã.o n? 38, 
(11<;).879-63) contrário. no seu Ill'tigo 21. Unhamos a seguinte 

Em d':',:cu '~ão o Projeto -com o subS~ I redaçáo: 
tHutivc . . "Art. 21. Ante O disposto no ar~ 

;~i;~I~!~~i~l'~iS.!O~ I ligo 20. as nemeações para car-r: ';;.() go.s da Secretario. do Senado serão 
por concursos de seleção por pr-O~ 
'>as". -

Diante dis!o. a Comi~ão conclu!u 
pele nrquivamnto. 

O SR. PRESlnE~"TE: VOltand'o a matéria à COIl1fssão Di~ 
11 rct-Ora, concomitnntemente verff1cou

(Jl[oura .4ndradc)·- Commua a d1s.- se a aprovação do Projeto de Resoluw 
cUfsão. ,pa.u!'U) , ção nQ 26, Que revcgç. os artigos 20 e 

. . ' 121 da ReEolnção no;> 38, esta-l1elecendo 
. MaLs" nenhum dos 81'3. , Se:rtndores I qUi" Dnra êste çargo. 'não haverá con-

t1etejando fazer uso da paiflvra, en-. curso. . 
cei-ro a discussão. _Sã? Os e<;clareclmentos Que a Pre.si; 

E,c;tão prp..s.entes 37 S1's. Senadores. 1I dcnc a pode prestar a V. Ex~. . 
O SR .• 4.[.OYSrO DE Ct\RVAJ.HQ; 

pa&a-':'e à m<úéria I~m .... otaçfto. S" 'd tIl" r. ~ r~l en e, peço a pa. a ... ·ra De ... 
xde:n . 

Item 1': o SR. PRESIDENTE: 
votação, em prtn'!..e.:.::o ~Il:no. _ .u~(,::U'oura Andrade) _ Tem a PC:tlfl.-

Pr°ãetojle El'l1Cn2ü~;,t2ã·ça _ \ vra, pela croem, o nobre SenadcJl' 
p9 :ae IIDí:l Qrt,"l~ IAA~ Aloysio de Carvalho. ' 
r~ dr.s Deputados (n? 2-A-63, na 
Casa ae orIgem), que da hOVue- .0 SR. ALOYSIO DE CARVi\UIO:' 
aapo \0 %arãgr"!o 1~ rOr:Jl~ ~~ j(pela ordem) _ Sr. Presidente. em # <jin.stJt .cM f~del a Jlll vista do esclarecimento prestado pela 

. nua dos MnmclplO.'n! tendo ~~Je- Presidência. retiro o re~uerimento qUe 
cer fQvora~el, sob ~<,> 701, de 1 53, encaminhara à Mesa .. 
da Ccml&ao E2peclal. 

~~~;;;~~~a enlenda aprovads: 

ÊMENDA N" l-CC~ -
Dê-se ao artigo 19 do projeto a ,se

guinte' red!lcão: 

1964' dillS Co~ 
Público Civ!: 

Art. ;lQ Ficam ratlficados o con
vênio de 8 de Junho de 1002, e· O fldi-

t.ivo de ·24 de outubro de 1962, celc- ~t~~i~~~~!~~~ brados entre a Prefeitura do DJstrj.. ti' 
to Federal e' Os Estados de Goiás, 
'Mat".. GrCf.;s~, Pará. e Maranhão, te~- ,--.-= 
do por objeto d{)s problemas, g;eo-.'-!o· 
c!o~econôm!cos dos vales dOs rios 
Al'?guaia e Tocantins. 

O SR. PR~:SIDE~TE: 

v.run, 
(pau.sa 

E'itá e.nroygdªn 
E' a. seguinte a emenda apl'ovarla: 

EMENDA N? 2~CF 
A,o artigo 29 

Onde est.á-: 
li n • a . partir de 19Q3"· 
Diga...se: 
fO,a partir da vÍgênci.a desta lc! 

'0 SR. PRESIUEiITE: . 

apttl'f';cã,o, (pau. 

. ~ o seguinte o projeto aprovado: 
PROJETO DE LEI DA CAMARA 

NQ 126.- DE 1964 

Não se verifica o Quorum para "0-
t.ação ãe matéria con:tit1tc~on!l1.. O 
projeto voltará à Ordem do Dta. dfl, 
pfóx;ma !;essão, 

Item 2: 

lil~I~lil~II~ll~~f (Moura Andrade) - O projeto irá 
! . . _'00 ~ m~, ... 

Ui 

O Congresso Nac:onoJ decreta.: 

Art. 19 1'1: concedida a pensão es, 
pecial de Cr$ 6.720,ClO (seis mn, se, 
tecentos e vinte ,cl'-uzelros) men.sai 

ex-extranumerário-diarista Nicola, 
Arsenal de Marinha do Ri1 

J.ne:iro, do Ministério da Mari 
que se encontra cego, defOrma, 
incapacitado t.otal e permanen. 

l:l~'U:;;'c\;,.para prover sua própria s\lb 

o -projeto vai 
para: reCi'ação 

de 
, favorável com a 

Que apresenta' de· n9 1-CCJ: do 
Distrito Federal; pela. ap-rovação 
com a emenda l-CCJ; de Finan~ 
ca.s, favorável ao pl'oktl), à emen
da. l-CCJ e oferecendo emendta 
sob nlf 2-CF. • 

ser'" l'otãdo sem prejuí~o 

o 
_ . A maféria será votada. em 
ruo secreto. 

: ~.~~~~~"1 decorrentes d: 
CI à' conta da do 

do M:nistério cU 
.ao pagamento d 

U~ão. 

Art. 39 Esta lei entrará em viga , - _I data. de sua publicação, revogada ~ apuraç-ao. . w t . 

-;~~E~~~~~~~t~~~~~las d',o;poslçoes em con rallO. e O SR. PRESIDE~'fE: 

,. (Moura Andt;aàC) 
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É o .se;;uinte o projeto api"ov::ldo; 

~PROJETO DE LEI DA CAMogA 
, NG [41, DE 1964 

{l'{.\1 2.17G-B, de HlG4, na orig:ull 

Alt ,,'U o l m.te quantila1.íVo. in_ 
cIta 1/ovüs dilUaÓl es e ~ o 
V"n:,o de 1J.fl!JJ!dla da te! n· 4. U:I, 
de 17 de cle:.cmbY'o de 1952. 

0. UODgl'eS~O Nacional ticcrcLa: 
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de Acidentes do Traba.Iho) pa.s.sa 1 s: o lieguintlt o proJet.() flprGoo 
t~r a seguinte rednçõ,o: (vado: 

Congresso Nacional decreta.: "Art.. 82. 0$ eropregad()res cUjo ~P-ROJETO DE DECRETO LEOIS{.A.-. 
, 'F' P d Ex t' , u número de empr~gados seja sUpel'iOl" Ilvu NY 35, DE iMo 

Arv. 1 leR o o cr ecu j~Oi ,a.l - :a 50. organizalrão em seus €stauelcci-
a abrir, ao Poder Judie al.0 mentos COn1~ões inttrnas com repre

Tr,bullill Federal - o Mntant,fS dos ernpr(;gados ,"'Ira. o fim 
de Cr$ .. ;;/ ..... ) de orientar e fis·cad .. ..ar a execuçâo 

e .... :n~a e das medidas de Pl'ote:;::1q, ao trnbalho, 
,. e V1l1,~e. e I realizar palestraIS instrut:vas, propor 

e qun utO cru..zel- I a instituição de concursos e pl'Jmios 
centa'vos), ~m reforço I e tOmar outras pmv.dênc:as tendcn

da segulnte dotação, cor:~gnadn. n~ I j,e..'; a êCiucar o empregado na prát~ca 
Or;:atllento Geral da un:ao (L~l .n. Ida higiene e 'segurança do nalJa.:ho. 
4.295, de 16 de de'l;mbr~.~e11963). I pará~r!lto úlllco. Após r,,1S ![ulliôes 

Anexo 5 - pode. Jud.c.ar.o. ,me:1.::il..i das COrUtSSô.:>.s intemo..; de h1_ 
Item 01 _ Supremo Tribunal Fe- : ;~.:ne e segtll"al1ça do trata lhO. os em ... 

Ver'oa 1.0.00 _ CLL';teío. do 'I'l'abalho, Indústria e Comércio ns 

Aprova o Acõrdo sóbre prtvHégJOl 
e imuntããlíc8 dO, oriídmzacão a,ós Es .. 
tadõs A merlCall,')S6r iiimad~ pelo Bra,. 
9ft a 22 ae setcm oMT!l. 0."--

O Congresso Nacional d-ecreta: 

Art. lQc. É a.p·rova.do, nos ·tê_lhuv 
das cópias em anexos, devidamento 
autentic.aCias. o Acôrdo' sObre Privilé_ 
g'los e JmunldndlOS ria Org'anização dos 
EHados Am~6cano3, ab-erto à assina .. 
LUta dos Estados Amer.c:inos da união 
Pan.Ame!·icana fi. 15 de mnio de 1949t 

e fi:'m8d{l pelo Br;;,s~l fi. 22 de setem
bro de 1949. 

-dera I • IP~.eJndo-res re!1lf'f.erão ao Mll1Aprlo 

Consignação ,1.1.00 _ Pessoa! Civ:l atos das .sessões realizadas. 
Subc<msignaçáo 1.1.01 __ Venc:- Art. 2\' A ~etra d d,;, artigo :0·1, do Art. ~() Revog:tm·se as dispc.iições 

e vantagens fix<1,s. lO~'crClD-lel B.c:m~ refcndo, pa·sa :t ter em contrál·jo. 
Cr$ a ~~~u.n~e r~(laçao: . . I ACõRDO SõBRE PfUVIlJ.:GIOS E. 

_ Vencimentos: ~~' •. os ql.e I~ão cum?:-.:r~m. as d~~ !IMUNIPADES DA ORGANTZAÇAO 
a) Des'Pesa CO Qua- 1",)0. ,çor;s do arti~o 46, l,nfnnglff'm ~, DOS ESTADOS A11ERICAXOS. 

dro Permanente. 573.441.'759,70 ,do .parágrafo ÚfllCO do Rrt1l:\o 82 e co . . 
b) Despesa do Qua- ja.r~lgO ... ou rui de qlla:.~quer 01ltl'OS Cons:derando: 

dro Suplementar I e:.;t~~lS'Jt'~idOs nest.:.l l~ei." l' • _ ; Que o artigo J.O:J da Carta da Orga. 
(Le! nÇl 4.279-63) 57.108,5v.J,OO "A.t: 3· ~evogam .. ~e as c.j·-:n·:i.~1)::s 1:\~;.3,çt.o do;>. Estudos AmcTlcuno:.-:, tir .. 

09 - Gratificação de t Ln (:úntrállO. r:~a(!~ em :30....te :!b~ll de 1948 n~ 
Risco de Vida.. 1,033.010,00 I O SI{. 1'lmS1DE:\'l'E: ~h.:l:~ cc~f~ tincut lnter:Hlc1-Gnal Ame~ 

H-Gratificação AdJ- . ',J:.:an:l. dispec q:le "a Organiz-lção do, 
dona,! por tempo Pro·ê-t.o f:ca rejud~,:&-d,'). A ma· ! ::;~~aào,'; American 3 gozara no' te.rri. 
de seYV\ço ...... 145.477.2&650 tft'·a lra Omls.:~ao e c'tlçao j pa-,I.ó;-io de cadr. um de SfU~ meml)"03 

a) Despesa do Qua-' 'rá rediglr Q véficiÓo. e \,{I!la!'~j,.Q }F-, :Ja cs.pacida:::le jU!'Ídica, privih"!giO;; e 
dro Suplementar tunda turno. .1ll'1'"1,C:í.;fie-,,,\ qu-e .~ejam neccsulrio-J 

o' l I d Il 1 .:'Dl , 01 re :ra o l<:t Á·~:l_~. I' ' (Lei nº 4.279~63) 33.584 200,00 I' O '[ 9 f' l' d .> '- 1 p:l~':1. o exercíCIo de SUls funções c ao 
.1-0 a o em 11 f'a.:;.-t~-~e a'O nem segu nf.e: ~'c-~H""l~;!O :lf!' seu.'> j)l'opo..'ntoo": 

;'.l't. 1:1 Fica ampli.1.do pa.ra S<I.OOO - O T a t i f j c a - Hem W. ! Ql1r. o- 3 !'Egn J C4 da ';:artfl dis;:õl. 
tonelad<1.s e pt'Ol"mgado até 1975, in- çl10 Adiciona.l ... 179.061.536.50 ". Ique I·OS" re?re.'cntnntes dOs gov~:'n03 
clu.slve, l'espcct'vsmente. ·0 limite - S li b c o n - Votação. em L'llllQ AnÜ:.~) no Con.~elho rl~ Org'nn2í':::tçao, os repr,c-
quantita-Uro r o- pl':lr..o de vigência ::lo :'l:gnaçüo 1.1.04 PLQJ.Çto çte~I!.e.Y..r$_t!Lr.-J:Zj.s.ll.LiVO-l· ~-;t)t,:m~ts nos órgãos do COUS('lllO. O-
que Soe refere o. L""l n9 4.124. ele:l ae - Dilulas (na 35 ae:=ütsQ . p:,".Ecnl Que in:,e\!""a aS re;>'f'.'-"llhçõe':t. 
dezembro de 19i)~, que concede !sen- be."se da r~ei DÚ- , _ . . flS<;Íln como o Sec:·eLàrio·Cern.l Ad .. 
ção pré ... ·;a e de impôsLo de importa~ mero 4.242-63) . 108.77~·.06a,.j,.J A d:~cussao ja rOl e:1cer:':ldJ.. .Hl!ito da. O~~a.:rizução. gOZ:HRO dos: 
ção e outros tt.butos e taxa.c; para do- Total Gera! .da. Su- Os P&-rC'ceres sObre o proj..:to são 05 I nriviJé.do.o.; e i"'llln!rlade::. ',"('e'~Jârws-. 
nath'os cct1SJgnados à OOn[c~êt~la pjrIncntaçao.. 9:!·L52U.9Ct70 lS.efjUlÜu!":;: da Cómík%(\.o oe Con)t tu. "para drsempenh';.' co:n mdep':!n1~n_ 
Nacional dos Bli'ipOS do Bras:! pela Art. 21) Esta LeI €nt.ranl em Vl_/ÇãO c Justlsa favoravei' da CO'111". cw. '::l.'< f'U::l.<:: fU!1('o~"; 
crr't.holic R<"líef servlces _ NCWC _ i gol' mt_ data de sua public9.ção. re- .são de Relações Exter'ores § Qil Co_ I Ql1:> o a!:'Li?o lt1-§- da (?a~tR est:-:iJf'le ... 
rConferêllCJU- dcs BiSPOS, Norte-Ame- \'ogadas as dr.spos·ções em· contrário. ulls."ão de F:nanças pe a relc!ciip. I",e qyc "a ~atuaça~ Ju l(J!::a .àoS O~ .. 

l'lcanoo), ou pela Carltas Interl1acio- ~. v. 'f' , . , gam~m(l;:; F',,'jpec1ahzado!' Intera:nen ... 
naUs e sua", us.soclad.as da. Europa. O .. S" PRE~InF .. :'>trll~...... FOI.> npresent?dQ Sub~Uull'lQ :J1,C- Cf1110S l' üs pr;\,j}r>~in~." ':tpn.id".de3 

Art. 29 F1sta Lei entrará. em vjo-or (Mo/lra Andrade.) b,,~I em plfIlauo. ~',11~. d,,'\'t'm ser , COl1r:,dldo~ ao.'5 dltO.'J 

as dispo.'~kões em contrário \ como ::lOS funclOn:~no.s da UllUtr' p:-n-
O SR. PRESIUgNTE: . Am('ric;\n-as "etã-n. df!term !Hl.rlo~ ('rQ. 

Je C0mtit.uição e Ju~tiça, cad-'l (';l.:'o por mp!o Ije en'end:ml!n_ 
parecrr _ la"orá~'e!, o se. ;t05 ent"e os org'~n'smos :::o~r(-'!"pGnden~ 

parec!;!' ro~ dado ~m vl:·tude de I te" e os governo" intel'e.ss'ldI)R·'; 
(J!oura A:-ulradc).· 

do p.onuncmrnento d3queh Os Governo!; das. Estados.mt':lllJro,t 
pela Comissão de ncl'lGõe!! dn. O,':;aniz:lç'f1o dos Estados An:ericn. .. 
manteve seu parecer a:J.te~ ,nos. . . 

rlOr por julgar qUe a matéria já fôra I Autorizam os seus rept'es~n~an!Nt 
(n'.' 480-64) _ dev:damente examinada e julgou des- no Cont elho da Orga~:z:lçã{} a firma .. " 
emendas que ofe!e~é, núm€-Ine~":t,~~~,~n~<õ~\"o p.3.!'eccr. \ o presenle ac(>-r{\o- conceYn~nt~" ~11)3 
ros l-CC.J e· 2·CCJ; (número "482.! . de F:!lUllÇ3S deu p,m'· IPi-j\'iU,~j(1S e mwn;dlll::l,'_ de qUt' j!04 

doe W64) - favorável ao substitu_ ' . sugenndo, como já dl<;se, za"ã a Organi7..at;ão dos F.st'ldOS Ame .. 
t1yo (emenda. 3-CLS~: dll< Comls- pela Comipsno de Con.<::tl_ n"unos, Os qU315 sflo funda:n-ento*. 
sao de Legislação SúCial (n<l 431, e Justiça sóbrc o Art. üG, tem merlte idênttcos aoS' outOrgados us N~'" 
de 1~S4) _ favoráve--L nos ~êrn1os çôes unidas. 
do substitutivo q:.:. e ilI11'c.<;enta Comissão de Relaçór.!; E.'{t,~rim>es 
(E:men~a n' 3-Q'!'...8) , . parecer cO!)t:'árjo RO ~lIt::::tl.t!lti .', 

A d Sr. 1() SecretárIo yni·procedf'l.' li ORG,\l\"r7.·\ç~o DC'S ESTllDoS AMl';'illlAN')~ 
iSCu.s.:>fiq foi há. pouCo e~adll.. de reque~imento qUe se ach.a Alt, 1~'. Os prwilégiol'i t:' inl' .. uütla., 

CAPiTULO r 

.. ~ C~ml.').mo de Leg'islação SOC1.al des d.a Orgrmização dcs EstaQOG Am~ 
inU1)~'ns. plO.lunclOU~se fa\'Oràvelmente nos têr- riC'JJlos serão aQué!es que S"C Ollto-.. 

A dIsru::;sfio já foi encerrada moo do Substltutivo que apresenta, o S2~t;le~e ;ucm a seus ó:'~a{)s e ao i)e~soal aos 

Parecer fa~'o~ 
da Oomi.~;.;ão de 

Em votRç,fio. Vot:.tr-se-á. em pr!me:ro lUgf-r, mesmos.' 
O~ Srs. 13,ennúores que r .. provam o SUbstitUtivo, '''''''''~~:';';'''''::''':':'_::':''':''-'''''-'''''''"''t pa.ra os efejLos pt'evist.os neste ACÕ1" .. 

prOJeto qUf'U',\ln penlUJ.neCe!· .sellL'l- 1'~~~~~I~!I~~~~~~~~e Ido, néle não ~ incluem U.l-, ConI!! .. :d~OS~,~(p~a~lI~saii!.l~~_Q.....E~~'Jl.....l:l!i._'.iJ..tf;~:~i~S,~l';~S;,;:osenndo:-e.: qHe 'aprov,;\m o I rêncla.9 Espec:aJ1zadns, nEm o.:; orga .. Está da;. ComIssÃo dI' Legisla_ I D:smos E-opeClallZll.dcfi. 
, qüelram pennaneccr sen- A:'t. 29 A organimção e 5eu<; 6r~ 

f: o sc!.::uinte o pl~J'e[() apro\'.do,. (P~usad') , I gãos, assiIn cox-o os seuS beIh"- t.' ha_ 
- V" ap '0\'3 o. \'eres. em pa.rte e em veuer 

E o seguinte o Sno3LHuth-"O .apro_ pCSW8, gozarão de imu-

(N~ 2. UH-B, de 1964, na orige:n) 

\'ndo: contr'(\. t~do processo )utll::'ll1l. 
com erceção d'C's ca-sos panicul!Hcs 

?'rtO.tE."'l'o· .08 ·Lgr DO fiEOTAPO em Cl,ue se renuncie expre.;:sament13 
NO IM, DE 1963 e~sa ·lullmidade. Su\)entendc·:,e, eu .. 

':.p!'{)vam o 
penllaneccl' .sen tndw. 

que eSSa. ren(mcia de' !:)1tT_ 

, n:1o terá o efeito de sujeit.nr 
citados bens e haveres a n~tlhu~ 

ma medida de rxecuçfto. 
Art, 3" As .~edes da Organi.nçàO 
dt: seus órg~.o"S sefão üwio!1 '.'H:;. 

haveres e benS, em Qualquer pe.~ .. 

(;"j~~~~~~§~El~~~:J~:gi.:~[~::':,~gOZal'ii.D de imun'd:'?de cnv.-íII Art. lÇl O artigo 32 do Decreto-lei a domicilio. requjs:ç:10, ccr-nfl.'" 
n'? .7.036, de 10.11.191.4 {Reforma. da .::)::pro~\:·laçáo e cCl;Lm ql\lllquer 

• 
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outra forIl).a dé intervenção, seja de tes, aos quais gozam os enviados ~i·. a tais imun14adc5" d~ ndôrõ.o com <O ar· CONVENQAO N~ 111 ' , '.;. 
5a:-áter eXi:tmLvQ, actminis;.-'Ut:vo, ju· I Í'_:<.<lt1iH!CO":, C~'Tl a exceção d~ que não' tígo 14. 
eleial ou legiElativ<>. \ PX:t~..?o reclamar .isenção de direit.os . CAPiTuLO VI 

Art. 4°. Os. ~ arqi.uvos di\. org~nlzs· aduaneiros ~ô~re m..ercadorias impor - }/'ATUkEZA rios PR!V1LÉGlOS E IMuNIDADEs 
çâo e-Seus órga.cs e .tOdos ~: documen.- 1 ~àas {que nao seJam p~rte ae sua Art. 13. OS privilégios e imunida
tos qu€' _ lhes. perten~am ,~u "que ~e I ~a!.·!LfIem pessual). ou .de_ impostOs ~e àe-s -São conce--didos r representação 

Cl)NVFINÇ~O OONCERNEN'l'!: ~ DISCRIMINAÇÃO'_ 
l~M MATÉRIA DE EM:PRtao E l>ROFISSÃO ·i 

A Conferência Geral da Ol·ganiza. .. · 

Cc~;em em seu', po,per, se~ao ,1llViOl:l-l, .e~da e tRX~ de consumo. dos Estados-merabro,S pur" a saZV-UguU:f_ 
ção internaci,onal do Trabalho. ~ 

o ve..s, ,onde quer que e~teJam... CAPíTULO III dad a sita tnaependê-ncia 110 eXercício 
- A::tl~~O .5~ A .Org;m~l;tf;t!O e se~13.' ' . de suas funções ...elativas à orgrani-
órgaos,- a~sIPl c<:mo 03·S[~lS háv~re~, Sroc::r.L-"TÃIUo-Gp.-'\L E SECRETARIO.GFl!àL zação, POro oonseiuinte, os EstadC&
rendas e outro,s, ben.s ~ta.~ao: _, _ J ADJU~ . membros deverE.o renunciar -tais prl-

6)." Isentos de tôda, ~nti'!bUlsaO dt- r 'Art, 8. Serão conceaidos_' ao Se- v:légioo e imunidades em todos OS ca.:. 
reln, _btlj?,el_1tend€ndo..s~,., todaVIa, q~e cretã.;io.Geral e ao Secretárlo.Geral sos em que, segundo seu própl'io cri-, 
:: 1: qr~:O~ere;~~rr;:r a l~eC~~b ~~~~~,[ AdJtUlt.Q til'. C'rgnuização, a_suas e'ipo_ téri{). o exer-cicio ~os mesmos-_acarde.-·. 
que de fato con.stittla~ uma re U tm~- ::as e fllllO!:'" .... "lr. _<.Jdes de ide.de, os :r.:rr. te embaraços Rtt t:vre CU.rE{). d8:' jUS~l· 
r .... çãõ or ~ :--vi " - "hIf ' In - vllêgjos fi irmmjdadel>, is.asçõe-s e fran- ça e-quando Q Cltada l'enllnclla- nw 

v 1>,) ,~ent;;:: df,s d~ito~~àduaneiro,"> qu"iao;:),~· co:r;tced~do<; aos- enviados di'pló- ve~a. prajudicar cf fins p~a os quais I 
proH>ições -e J'est:rlções,: com r !açà(l· matl.cos, fOf'am outorgaõos. . 
e,0S' R1;tigos~quc)mpo_dtem OU exportem ~ \ CAPíT.U.L0 IV. Art. 14. Os privilégios- ,e !muni-- 1 

p~rE." usô of-iciá1. suneh~,~~e-se, po. I U:t'''L~O PiN .. AMEaIC.\Nâ odadE'$ sãó ccncediçl~, aos funcioná. I. 
regl, qi!e J1S- 8l·UgOS que se ImpO~"tem o _ - " dÍos e memJJro.s do quadro do· pessoal' 
liYl'_es. de direffos não serão venÓidoe-l Art. 9. A Untffol) F'G..'l_Ameru!a.ThJ.. di União Pan ... Americana exclusfv~

.11-0._ país· , e1n que os, tn, esmos tenham terá _autorid2 de, nO,<exercieio de su-as mente", no z.sterêsse _.da OrganiZCçao. 

.entrado .. senão de oconjormiaade cum f~nçO!3 de Se-crNana-Ge~al da- O.ga- Por cunseguinte, o secr.(~ári'O.;(}el'!ál 
as ,cV1w,lçôes que" fé e~l.abcleçam COm . mzaçaD elo.;; Estados AmerIcanos,para: poderá renuncitr os'privilêgios e imu-
o IJ"vê'm-o dês3C pUis;·- I a) cont~~t~r; .,'. '".. nidades~ de 'qunlque,. fimc:i:Onál'io ou 

c) Isentos. de dirertos aduaneiros, '[ ~b) a~Qu:rrr ben'i .movêlS e lmove!s e membro do quarlu:) do pessoal, em 
:proibiçóe~ ~e rê~-t.riç~es _~'~n° relaçãot à de1e.s .dEpor; ~',. , . quaJqU€'f caso em· que, segundo o_,crt,' 
lmpo~·taçao e expo!'.;açao de Suas. pu- C) mstaJ"rta' procco;:-sos Judle:alS,~ térfo do seeretârio-Gem-l, Q seu exer_ 
~icações" . . .. . 1 CAPíTULo V cício vel!h-a,- Jm'pe~i~ o eUl·~.o <;la.. jus-

Art, ,69' Sem S~lell1 ~ atmglda-:s por' f' tica -e quando fi. , Citada renunCIa pos-I 
.ç!Herminaçóe.s' rii:cais,'_ reg:ulâmentoc

, I PESSOAL DA-.. UNIÃO PAN_AMERICANA sá "fazer_se S€.111 que se prejudiquem 
~H, murat~r~~ls" de. espécie a~gullla.; _ '·f iut. 10. Cs, funcionários e demais cs intexês~~ -d-a odgani~ao. No caso 
_ a}-. a O. g«.nlZaçao, C seus O'f.gãC5 po- ,memb~'Q5 do quad-l'O do.. pe-s.sool.", da· do S?Cre~rlO-Gera1 ~ do Secretãllo- I 

d,E:IZ.O ter fUl~do.s,.our<:J uu .i1U.i.~a COf-' 1 Uniao?1n A.meriéans' _ --- Geral Adjunto, cabem. ao Con5"e1l10 d9.- I 
ç:nte de. qU'llq.lie: c_lasst! e ln~~lmf·nt~r ~~ aJ _ o.J;~ • .,7ã-o de inlul11ditde contra OrganizaÇão.o direito de renu-q.cia! a I' 
SI.Ht:~_ con~.3S ~m 9uelquer- d:vr~; t todo r;crOce'.>iO judiCial l"elativo a pa- in:-un!aade, 
l~~)aali~!J:::!:a~d'!o t~ ... Sn"US! rlorgasc~ .. ~~: j' Jal'l'as ~s-crit~s ou afládss e a todo:; Os- A:L 15- .. 0 ptesellt~ (l,COOdo f:ca~á_ 1 

"'... U-v~'-UI;'I<; - "",, s e :.r o ""- >'~ ... t . lad " .. :'t f'" t ld' I fundos, {)Ul'Q ou di7r$G, de Um paíS-~" QS c'-.. cu. .?S ~ ,cç"~",, .-er o lC a~; .sujeito ã apl'oval{ã-o .da.:=;- au or 3~:rt'S" ~ 
:p$--a outro, ou d~ntro· de qualquer t b) €_tal".-Q. :u;ent-os dy Impostos 5Ô. c(}r~'esp~d{:nte3> n-c-,~ respectivos ~pai' I 
PaIS, bem cõmo a de COJlvt:'1'tét em í ?l· ... 03 .!>rd€nauc~._e ver:.~;mentr·s que- ses. 
qUe-!qufl' . c.utra dIvisa _ -a. divl5a 'c-or- ~ !he,z t:·~g-u ~ a Dn:1r:O ~n-AmerlcaIU1. Em fé d-

o 
que. ·os r-ePt'e.~-enünt.es 

l"n" qu·._+,.,_ko_ em'dep,)'to. ',n,as ~~1e.smns con~lçoes em que 0<;. f 0-.:1" , t A' • d 
~ , <-=ll.l-"lll ~ ,.'. d - a D -d . abaixo, fi!'mam.o p:.'esen e ·cor 0, em 
ND exerclclO destcs dlrêl'o!, dar-<;e- t ,-:Otl<l.,JQ<:;:: as~ N?-e es TIl _as _goze.n Portuguê~, E's,pnnhol, Inglês e Fr~-

á a devida atencâ M o"-serv&r.ões 011<' r .... c tfus :.<;,;nçi,l€s cc ..... "re.hç:.ao a cada cê.s na sede das união- pa.n __ o\medlca-· 
p.mrentura faca~ 8u'alQu;r govê:'1lo 'de t ll'Et-?dO--,'lier-?bJ'ú; ... na,' Washington, D, o C .• ~ nome dos 

Convocada. em Genebra pelo 
Oonselho de Administração ,da:. 
Repsrtição Internacional do ·Tra

, valho e reunida a 4 de junho de' 
1958, em sua. quadrage;::ima se. 
gunda sessão; - '1 

Após ter. decidido < adotar divel'<! 
sas dispOSições' relativas à- discrf ... 
minação em, -ma.téria, de emprêgO 

, e profissão, asSunto que -constitúí 
Q quarto ponto' dá ordem do" diã. 

.. da stssã~; ~ 

Ap-ós ter decidido -qüe essas dis ... 
posições" tomariam a forma. d4 
uma convenção int_el'nllciona.l; " 

considerando que a Declarnçãq 
'de FiladélfIa afli-ma que tooos 0$ 

sêres humanos, .seja q'JnJ fOr a,: 
raça, credo óu sexo! têm dü'eita 
a,o progre.sso material e dc:s.em;o-!
vimento· espiritual em liberdade e 
dignidaqe, em segurança ecollÔl' 

~ m:ca e com cportuI'J.ct2.d"~ .... iguais; 
. Considerando, por outro lado. 
que a discrinünaçã.õ CO!lsti,tui 
uma _violação dos direitos enun • 
dados na Declaração, Uni\'ersal 

o doo DIreitos 'o' dQ Homem., 
Adota, -neste vigésimo quinoo 

dia de junh()-~ de mU noveeenooa 
'e cinqüé"uta. e' oito: a -('r,n'/cnçâ-o 
abaixo transcrita., que será dep.o'" 
minadá Convenção. sôbre- a dis
criminação de enlp"!"êgo e de p.ro.., 
fis1;áo)" 19'5-8. ' 

'Artigo. 11 

Para o::; finS da prescnt.e. 'd-o-n~ 
t'êrmo, .1 discriminação" 

E"tadc-merr:b ;, at~ onde <A.'cnn"l..l!'>.re!- t!) gozara o <1e lrr ... unldades cont;a . 
-t! c v.~ '\.1- t d d'O ,_ J I re>p·.ecti~ go-ve;:nO'5,.llas data.:;, que 

qUe as ciTadas obse'"V~eD~S ·r;,·sltm :o;el t o o ~€-:::'\-:Ç() ~"ctr.r::-rdnac .... ..,.s, ~ - 13Jp.a.J:e:tem aO lado' das- $Uas'· a.ss1na~ I~;~;~:;í 
levndas em conta sem prejud'ca:r os ~o quJ.'1ú U~ S!..Q a.c-"", Os quale" se-
mte-rêsse.3 da - 1rgan~zação, - Jllm nac10nah requ€::-am tal servIço. turs. 

# ~ , Neste ca'!-D', recomen<.l.a-,se aos Estados O"_~S~RL . ..!:.!l!~lli:ll.l;!~i.. 

distillÇão, exclusão óu pre .. 
fundada na 'faça, cÔ!', sezo:· 
oplnfão pü1fti~._ u: €-udêbcia 

o,~a~~' ~~~~~~SO~=Cia1 qUe- tenha ou: alterar a... igual· 

, CAPíTULO, II· I tomarem em consideração as nece-ssi- ;;. 
REPRESENTAnTE DOS EsTADtJS..Y..EMBB.DS l, da<l~ d~ •.. União _~J1~Am;[riC~,a: LO 
. Art, 79, Os represent.dme" dos 7S.\ qUe ~~ re.l.e~e ao pe?'iO-al. tecn~,-Q. ~ ... 

t'adOS memb!03 _nos ·ól'uã-o.s "<ta.- Ôrga. • d) 'z.OZ9.1:ao de lmuhldade, ta:.to 
TIlzação. a.:iS1m como o pes~oal quê in- e~e8 :omo sua~ espô:.:::tS e outrOE ~-E.:n'" 
tê.gl'e as suas l'ep1'e.sent~e'::e-",. gozarac b. o-? ~a foS.;-:lf!,a. ccnt::a as destrtçoes 
durante o )er1odo em que,.exel'çam as de,lmIg;açao e c." reg:1st:xl de ertran--
suas flmções, e- dUl"ante a 'SU'i. viagem ~f:>_ro:.; . _ _ , 
dc' ida e -regresso ao' lugar dH reunião C) 'Ser-lhes·uo. c"nce<tldas, . no que 
nus privilegios e imunHil1de~ segriin- se refer, aO' °gIffiê de câmbIO. f"an_ 
te.::::- ... - .....:., Q.uI-as iguais à..: qu desfrutam os fun-

.a) tmunid::..de ·c-ont.m detencfto .ou . cionád:.os de catef'0rta equt-valente/ 
rd.são pess2,al .ou_ emoorgo de tUa ';a- : que integram a~ 1n:.SSi}eS ci%plomál::ca.s, I 
gagem p:;ssoa.l; e im.umd.:t ~~ c-orttõ'}< [r ante o resp€ct~vo governO; _, ~! 
Q1Hüquet· pl·oce~.so jU;::iicial com r-ela· /: d3f-:--~-ã(: a êles, a sues e.spJs:lS I 
ção a t()à~" 00 -seus atos exe.;:ut.:l(fOS e vemais :lemblOS {o'l. f2.mílla, a.s'me~.- Em yqtaçãg 

ou de trata· 
emprêga- ou 

, 

Qu ·,expre$sõe~· e,l1J,Wdas, ~ej~IL o~at') \-:nas facilid~des. de repatriação, e.m., Os sen,~ores ~t'"nauvrc;') que 
011 escritat, no C!€;sempenho ae SJLUj ,-epoca. õ1e cr:..se mt;t.~.na.c~ona~; de que vam_ queIram permanecer fins da ~ presente conven .. 
/wiçôes; •. . ~ozam os; 2_:'-lltes "lplQmt:átlcof: .' ,(Pausa.) . çao- .as- pa}a.vras "emprêgo" 'e, "pro-

'_~ b) invic-labHid~de~ _de todos o~ -pa - I fi) dpoderao !mt?0rta-~, llvros, de- _"1. I . ?tá. a,provado, fissão" mcluem o acesso à formação 

c) o· dlrqeÜO ct", usar c,',digno, < ,re'l }:.,~S de ha--I€'!'en1 kma-do p. o~e de SNs ... prOle Ir ,OtnL5SUO ee a- f· '. b . 
l:"éi:: e d?cumení:Of'; . . delto.<;, seus move~s e tltensiJ.lOs" d~-I O . to . li à. C . - d R d pr-o-f~ona1, ao emprêgo e às diferen. 

,ceDer documenteS_ e~ corresp:;;;'óêncifl C'3,'"Q,"os nos respectivo palSes,- ,cao. . ~~<; r~~;~~~s, .. em como as condições 
por ffie_llS, ageiros' o-tl _e-nl mruàs postais 1 .,.t 11 A Ur.;;; Pan.An:e .. i ..... '-a -«0· o seguinte o pl'ojet,o apto_ Artigo 29 
ln<!r.a.dll~; '. ,:ou " ... • ..... 0:-· . '-<0\.. vado: 

. d) g!O-nção "o,n· r,,,,l- - j e coope:a-. á- corr~ a <;. auton<!attes cOtn- Membro para o qual a. 
., ~ " ,~ - J. ",~çao as, Q p,t te- do . 51'''''+'''<> E'tad n"a n,n~JEl'~' DE-DECn=o 

sp<>';: espô.sas, de tOOas a., resh,'jçõ€S ~ e .. If - ~- l.:€ ",,,,w... - - o -- ',' ~:·;·"""i~~;·~~;~~'=~·'~·:~; I!~~~~~~~~~:se eIl«Jntre em-

.!-"'-' - I.'U f.ac l·m·· a adllJ1utst1~ao adequa,dn. ,L(NE}iI2§1.'AA.:f3V6:p",.N,'~íi.'ml\';'_1; !~Q~,t. a fonuuJ.r e -Ç.~ imigração e regiHrç de estr::m- .' ;'." ~, " ~.""'" ,- ;; .jJ .- ~ -- - "": ." ~_ ti " 

ge1ro~, e dE' todos Os, &e:'viç{)3 de c~rá· ds.. JU:.tl.Ç2: v€}ar ~elo .cumpri_mente (N9 2f.A~e3. N êLMj\ 1\$ que te .. 
ter m?:cJone.l n.- p~üs""'- q -.5·t. e ds ti" 1nunsç;s -<ia policia e evit'l-f -- _. -- -- "'-'- - métodos 
- . ". ~'ue ~ 1 ,lU· q' e 'er'·t·q em a~"o ""'" la do DEPVT1\DOSl ' pelas quais ~assern no deJémp.=nho·i:l.e: u~, S r v _ _ ; u . u~:. ... _ _ re~u ç _' ' e aos 

E.ua'i- fuhções. No caso- ele, l'e}}'",:~en~' ~os 1- tvlle~ 08, ~ ~!nusta es _ menc· na- a igualdade de ()-por':' 
tacões pen.:tanentes. es.ta isenção se es-- ~f!~. 1J-este aptt 11"<":_ _ _ .- tratamento ,em. matá .. 
terde:·ã aos. rnflmbl'os da fàtr.Uin;;. t~n'á 12. A U

d1d 
'10 paasArnJ encana, e ptôdro, B

a
SS,3?:cl.':,'no,mm' aO. 

:. ," .;.. I:iVJUftr as me as que_ e.am ne- u.'-'J . e, as me.:;m_ll.s- fI'anquia.'j c-onc~ç1R1.as ceSSári::;s ·para. -a roluç~ o adequada -o 
àOF t~reseDt:tntes de governos \!oS.::' seguint-€: , . _ o OongrefS~ 1'1acional àei:retB-: 
~angeirGS em missão of.'c!Ul tel1.HJorá- a)_ aas disputas que s-e origlnerr~ em ,- Art," 1Q Jt aprovada a Convenção 
tfa,· no, que $? rf'f~re àS r€..striçôe<; sô- contartos. ou ,mtdas quest-ões de -ti- c~ncernente à discriminação em. ma
bI'e divIsa~~ e,!itrStlgeiras;' '. reito prlvaao em q~t-e a. 'JnHl() Pan- tér1a- de _em,prêgo e profissão, COl;lclui ... 

j) as me3mj~ "imunidades- e fran- Amtricana seja. pa:'te' da em Genebra. em 19&a, na- 424 S-es. 
qui as' canéedid~s ~o~ e-n-ri.ad08 dJplo- O) das disputas em _ que seja parte são d,a Conferência Interlla.cional do 
màticos, "COtn reJaç-ao .. a suas bagagens qualquer _ !111'~ior dQ ou ,membro do Tra_ballio, ' . 
pe.ssoais; e, l,at:rt.bém, , quadro do pessoal da União Pan- Art, 2Q '1tste decreto-legislativa en:' 

~) -~O::lOs.·?Sl.f:lei:ne.is,pri-"jlé~l:O!S, imu_ Am.ericana, COIl'_ referência às qua.iS tra em vigor na date de sua publiCa .. 
J11dr...d_e" ~ fi'\CIJ:1.R~et-con:patlVei.s coro goze de i~unidect~, ,no caEO de o Se~ ção, revogadas as disPosicões em con-
e d . .õpost.ó .n05 padtgJ'Q[~ precedé'n- cretário-GenaJ. não .haver- rmnmci.lldo trá.rlo. ' , 

I iif;~::~~~b~~~!i~d~~pa.ra o qual a encontre em 
adequadoo às_ 

aos usos na,coinais: 
a) Esforçar-se por_ "obter a colabo

ração das -organlzàções de emprega
dores e trabalhadores e de outi\:>s or
gal1i~mas a,propriadOs. com o fim de 
favorecer -a aceit.ação e ·a,nlicacão des ... 
ta .poIftica; 
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I ."b) Promulgar leIs e encorajar os I 2. Qualquer M~bro que tiver ra.
programps de educaç(\a próprios a~" tifica<1o ao presente Convenção que. 
6egural' esta ?ceitação e esta apU.. no prazo de um ano, depois de expi
cação: . rado o neriodo de 10 QJlOS menclop:.a. ... 

C) Revogar tôdas as Qjsposições le- ,doS no parágrafo anterior, e que não 
~i&ln.ti .... as e modtücar tâdas as db-po- fizer uso da. faculdade de denún{Üa. 
,sições ou pri\ticas admillü:tl'.üivas que prevUsta no pres-ente artigo, ficará 
sejam jncompatlvels CQm &- refericta vinculado por um nov-o período de 
política; . la e.nos, e, em seguida, poderá de .. 

o SR. PRESIDENTE, 

(Moura Andrade) 
seguinte. 

, 3Í' A con-dição 
determinada pela. 
tado requerido. 

de nacional serla. 
legislaçãú do F,s-

ARTIGO II 
a cxt,r(ldição as lntra~-ões 
do' Estado requerido 00-
de àOls anos, ou mais, 
a tentativa e a cumpli-

à) Seguir n referida· pulitlca no llunciar a pre&ente Convenção no têr ... 
que q\z respeito a empregos depen_ mino de ea·da períodO de 10 anos, 
dentes do contrôle direto de lima au- observadas as condições estabelecjdas 

único. Em caso de con .. 
revella, poderá s~r conce .. 

C.iCtndição mediante a pro-
pelo Estado 1"êclamante. uc 
o processo" para. fins de ,dele-

tOl'jdade nacional; no presente artigo. 
e) Assegurar a l\plicação do. l'e!e

rúia política nas atividades do~ servi_ 
dos de orientação profi.ssjOl~ul. forma_ 
ção profissjonal. e colocação. depen

'dent-es do oontrõ!-e de uma autcr:da.de 
nacional; 

/) Indicar, nos seus relatórIos 
anuais sôbre li.. aplicaç!io da Conven-' 
çâ.o-, as medidas tomadas em confor
rnidi'de COm esta. politic.a e os resul
tadO:;; obtidos. 

ArtIgo 4. 

Artigo 10 

1. O Diretor-Geral <k\ R~P"lrtição 
InternACional do Trabalho n-oti.t'ict\rá 
1\ todo:" D.3 Membros da Organização 
Internacional do Trabalho ó .. :egistro 
de tôdas a.s ratificações e denúnolas 
qUe lhe forem comunicadas pelOS 
Membros da Organização. 

~:l<U~~:~~~~~:~~re~. Just.i.ça condena.do. 
li . I ARTIGO DI 

J Não será. concwida a extradição: 
'~j,;c~;;-;;ià,peça a pala- I ao) quando -o Estadn requerido fór 

: julgar o delito; 
que o apro ... ! ln quando, pelo mesmo fato, o dc-~~~~~~iU~~~~~;~':. ,competente, segulldo suas leis, para. 

Organização e registro da segunfla do julgado no Estado requerido. ou 
2. Ao p.()tfilcar aos Membros da permanecer sentad'~~'I1inqucnte já Liver sido ou esceja se.l,-

ratificação' que lhe tiver sido comuni- 1r:~~~~~ik!:l'.!!..!Jj"!..Q2:: tenha. sido anistiado ou indultado DD 
Não .sã.o consideradas como d1~cr[- cada O Diretor-Qera-l chamará Q ateu- ~ Estnd.,) requerente ou requerido; 

mlnação quaisquer medida!) i:)1l).adas ção dos Membros da Organização pa.. lt o se1:u!:nte o projeto RProva-! c,> quando a. açã9 ou a pena: jll 
em relação fi uma pessoa qt.;e, indi- ra a.' data. em que a presente 0011- do: I' estl~'er prc-scrlta, segundo as JejS 00 
'Vi-tiua-lmente, seje. Objeto de uma SUS .. vellção entrarã- em vigor. S,.o;;.htdo reque!'t~nte ou requerido; 
pei~a les'itima. de se entre,?&r o. uma ,BRaLEr.r.!L.DE DECRETO \ 'd) quando Ao pessoa reclamaúa ti-
nttvidade preju-cUcial à. ,segurança do Artigo 11 LEGLSLATiV'õ N9 95, DE 19-64. I ver de. comparecer, no E3tado re(IU~-
Esta,elo ou cuja atividade se encontre O Diretor-Gerf\-1 da Repartição In. ' (Nq rent.e. 'perante Tribunal ou Juizo ().L: 

realmente comprovada, desde que l\ ternaciona.1 do Trabalho comunict'J'á 176-A, DF. 1984. NA CASA DE, excecão; 
il"cferida pessoa tenha. () direito de re· ao secretáriQ_Oeral das Nações Uni- ORlGEl\1J I . el_ quando a il1J.cação Pêla Qual ó 
correr a uma instância comptent-e., daa para efeHaa de registro. de aCôrdo peulda. a extrüdição rór de no.tuH:LV. 
e.<>-tE\-beiecida de acOrdo com a prática com G a,rtigi) lQ::!; da. Cal'ta dt\D Natô2-3 nülilar ou religiosa, CH. 
·nacion9.1. Unidas, informações completas a .re.,.. i r delito Otl tl<.O 

A 'tI -. nâo s:!-1 go o- peito de tôda:;l ali ratificações e todos 
1. As medida$ espeCiaJ& de pro te.. OS atos de d,enúnCia qUe tiver re;:)s. 

fão ou de a~istênc~ previs~as em trado, D'OS têrmos dos. a.ctigos prece· 
outro.s convenções ou recomendaçõe$ pentes. 
adota.da':; pela OOUfer~pcia. Interna .. 

o Congresso Nacional decreta: 
'Art. 19 Fica aprovado o Trnt>:1do: a pessoa 

cional à.o Tr\lbo,lho não -eã.o corutdc ... 
ra<!", como d!&C.hn!na~o. 

2. Qualquer Membro pode, dOpols 
de consultada.s à.s organizações re,pre
:;entatiVGs 4e empregadores e tra.ba.
lhadcres, qua-n<to estas existt1lD, deU .. 
:nlr como não dlscflminaMrias quais
flue!" outras roedidt\.s especiais qUe te
Ilh94n por f4n sttlvaguardAr as neces.-
61df!.des pariiculares de pessoas em re-
lação às quais a. atribuição de um .. 
proteção ou assLc;têncla espec.ial se.11\. 
de uma maneira. geral.: l'e<'onhecid.a. 
como necessária, por razões tais como 
Q sex<>. a invalidez, .OS encargos de 
:rRm ília ,ou o nfve~ sooliu ou cultural. 

... Artigo 12 d.e ExtradiçãO, assinado entre o Bra- estl'angeIro ou contra mfmbro 
. .' 'sIl e "a. Argentina, em Bucno~ Aires de 'sua fdmHia, se tal atentado CO!',S-
Sempre que o .j~lgar p.eo~3â!'lO, o a. l~ ~e novembro de 19tH ' tituir delito e ~'clUlcídio, ainda ql.ii1 

Conselho de A.dmlUlstraçao _aa . Repar- Art. 29 ltste Decreto . Legislativo não consumada por causa indepen ... 
tição InternacIOual do Tr.abaJho apre- entrarA em vigor n data de sua p.. dente 'da vontade de quem tente es~-
sentará, à COnferência Gefal wn re~ bUO::"tção r 0<'1- d a. d . ~ U cutâ-lo. 
tório sõbl'e a aplfcação da pre.~ente c"õ"ntrál'io CV , ... 3. as 8S i:,pOSlçoes em ! 19 A ap::eclação do caráter do 
Convenção e deddi.rá da oportunidade' crime caberá . ..:xc!u51vameute. às au-
de lns,crever n~ ardem do dia da Con.. TRA"r.ADO DE Eh.'"TR...A.D!CAO toridades do Estado reQ1,lerido. 
ferência a. questão da sua revisão to.. ~ O BRAS!l,. E A ARGENT!,NA! § 2~ A al"gação do fim ou mo .. 
tal OU pe:reial. . O P 'd~'" _, thD po-l1tko não hnpcdirá ti. ex.traru-

~ , reS! en"G da Republica d~ F..s- I çãO, se o fat,.:> constftuir. pl'incJpal-
AlUgO 13 tados u;ttdQ.9 do .ar~i1 e o ~resldente jmente, infração da lei penal COmum. 

1 No caso' de a Oonferência' ado.. da. Republlca Argent:t?a, a,wmados do § 3(1 Neste caso, a c.once::são (l~ 
tar' Ulna nova .oDnvencão que UllPu,. ~sejoâ d~ tor~r ~alS eficnz a. cOO'"'lextradição ficará condicionadn à pro
qUe em re~são total ou ' arci-al da eraç o os _ Os pafses na lutfl- con- messa, feita p::-lo Estad-o requerente. 
presente Convenção. e .sf\lv~ disposi- ~ t dcr~e, resolv~r~m ce]eb~ar um I de que o fim ou motivo p~lltico nâo 
ção etn contrárlo da nova Conven.. f' a a o e Extradl('.ao e, paI n. ê~se concol'!'erâ para a agra vaçaa da pe-

_ ,1m, nOmearam seus Plenlpotí'nClá- n."\. ' 
çao: rIos a. saber: . . 

ArtigO 69 O Presidente da Repúblic-a dO,O:; E$-! § 4'.1 Para os efeitos dêste Tra-
Qualquer membro que ratificar a a) A ratificação da nOva Conven- UnidOS do Brar;.i1. o Senhor J bn.o, cons:del'ar-se-ã.o delitos pura-

presente convenção QomprQmete-~-e a. ção de revisão por um Membro im-.I~::::t~~~co Clementino de 5an Tingo lmeIlte militales. as infro'-ções ,penais 
aJl-1i~á~l~ aos territórios nâo mettopa- pllcarâ ipso jure a denuncia 1me4if1- !J \qU:J encerrem [l,tos oU fatas estranhos 
lltanos, de fl.córdQ com as dJ."P0s1rÓeB ta d(l. presente Convenção, não ob~.. , . aO direito penal comum e que deri ... 
da. Constituição da. Or~.aniznção ln- tante o dl.sposto no art. Q9, e sob re- ~ Presidente da. R-epublIca Arr.:en- 'vem, únjcamen.~, de uma le6isla\ã~ 
te-rnaeional dO 'l'ra-b:\lho.. serva. de que ti. n-ova· Convenção de 'a, o Senhor MIg1,Jel Anq-el Cárca- i tspec:u.1, ·a.pli~ável aOS militares e t:n-

revisão tenha e-ntrado em vÍ3:or; , no, 1 drnte à manutenção da ordem e d:\ 
. Artlg-o 79 . Os quais, depois de haverem exibido ~ di.c;ciplina nas Fõ~'ça.s Armadas. 

b) A partir da data da. entra.da em seus PI d ' 
.... raUfica"ões formais da presente v,',or da nova- canven"ão, a pr"sente os enns Po êres achados em I ARTIGO IV -n.<l" _ _ 10... boa e devida. forma convit'nun no' 

Cnnvenção serão oomunicada.s ao Dl ... , t?o?-v~n~ao dellCa de estar aberta à ra.- se;ulnte: ' : O p~ido de ext,radição será feito 
retor~Geral da. Repartição Intel'l1::\_ .tlf1ooção ~os Membros: ", ARTIGO I I' por via diplcmáti,"', ' O?, por c, xceçã~. 
o1onal do Trabalho e por êle regis_ t f It d d I ãticos dI tl à 2 A present,e COnvenção con l- As Altas p t' C t ta te b f t 1:a. ft:a c. ege:tl~es lp om .-

-a as. ti nuará todavia em viO'or na sua. for- 'gam se à. tRX es °r ra n s c r .... Il'et:!lnentc, Isto é, de Govêrno a Go-
-!'S g<> 89 ma 'conteúdO, para ~ Me-mbros que td' _~- en re3'8 rec proca, nas con .. I vêrno. A extradição será concedida 

1. A presente Convensão fiomente a U:erellí -ratifi-cado, e que não rati- TIÇ:t~d c~tadbelecidas pelo pres:mte I mcdiant::- a apresentaç~o dos seguin-
~. l' Memb o A_ O g u' a fi C'. - d I~Tto r 'O c conformIdade eom as tes dncumoentcs' 
'villCU 'ara, os _ r s ~ r a lZ" rerem a onv .... nçao e rev~aO. formelidades lc"'s,!s viu-i'ntes no FS d' t ta d 'd' 'ó cão Internacional do Trabalho cuja.' t ~... - a) quan o se ra r e m lVl ua. 
ratificação tiver' sIdo registrada pelo Artiao 14 ado Tequerido, doa indlviduos que, j simplesmente proressndo: original 011 
!Diretor--GCral., • d pr~,css5ados .0l!'. condenados pelas au- I CÓpll;\ autêntica do mandato de prisão 

As versões 1rancê;ta e inglêsa o tor14íl-d.e~'! ju<iJClarlas de uma dela.'J. se '. ou do ato de proce-so cr' .... :_-l <>nUl'. 
2" A Convenção entra.rá em vt30~ te -t d resente Convencão fazem t ., '-'uU.Ll:W. .... 

12 meses após regi-';'[.radas pe)o Pir~- ig~a~e~teP fé. . E'ne0l"l. "fem~ tCl'\"HÓl'io da outra.' I'VRlent~ emanad() da autorIdllde es~ 
ior-Geral e.s l'atlficaç-ões de dois dOi ,g 19 Quando, no entanto, o in- tl'\1.l1.3e!ra competente; 
Membros. O t::xto que precede é o texto aU- dlVfduo em causa. fór nacional do E's-f b) qUR?-do se tra~r de condena-

3. Em !;eguida, esta Oonvenção en.. têntico da. convenção devidamente tado requerido. êste não será o\:)ri~"J.t:lo dos: origmal ou cópIa aut-êntica da 
trará ·em vigor, parl} ca-da Membro, adotada. pela. C{)nferêneia-OeraJ da a entregá-lo. Neste caso,l não sendo sentença condenatórJ('l.. 
12 m~ses após a data. do registro d:a. organização Internacional do J1'r-g.- concedida a excrediçã-o. o individuo J ~1 ESS~s p:ç.a.s deverão ccnt-er 
re=:nectiva ratificR"ão. balho em SUIl quadragé-c:j.ma~segunda será. processado e julO't'.do. no Est-~do 

'lo' ~ " G e" e " • indica"ão precisa do fato lncrimi-sessáo., 'gue se reumu em t'll vrll requerido, pelo fato, determinante do ' ArUO'o 9' d "6 d j h de r~ado, do lugar e date. em que o mes-
to qUe foi eUCel'"1'8 a a. +- e un o pedIdo de extradição, f6.lvo .se tal fato mo foi cometido, e ser acompanhadàs 

. 1. Qualquer Membro que tIver ra... 1958. não fór punível pelas leis àêsse Es- de cÓ1)ia dos textos da lei, aplicáveis 
tiflcado a presente Convenção pode Em fé. do que, assinaram a 5 de ta-do. à espécie, bem como de dados ou an-
denunciá-la. no término de um perio< julho de 1958; § 29 No caso acima prev6to, o tecedent.es neces.C?,rios pata a ~m-pro-
do de lO a.nos após a data da entrada O PTesidf'nt') d:\. Conferência. GOYêl'no rec!a.rnante deverá fornecer vn.çãn 'Qa. identidade do. individuo re-
em vigor inicial da Convenção, P~l' os elementos da convicção p:.\ra. o p.rÚ'" cI'ani.ado. 
um ato comunicado ao D1retor·GeraJ B. K. Das. ces&o- e julgamento do inculpa:do, § 29 A apresentação do pedido 
da ReparNção rnternaclonal do Tra_ O nh'etor-Gera1 da R:eJ)artição In- obri~~ndo-sa o outro Go-vê.l'no a ca.. de e.xtt?'~lção. por ~l~ ilip1omàt1ca. 
bQjho e pqr êle re6'1stndo. ternucoinal do Trabalho, munical'.lhe :lo sentença. ou !eso!u~ão I comtltmra 'p1'()va SUfl-Clente da au-

A denllnc1a só produzirá. efeit.o. um odeflnHiT1\. sôbre Q. C6-llSa. tenticida:de d.Q<; dc-cumento.'i exibidos 
,ano apõs t.er 8100 Tee-istrada Da'llkl A. Mf»'se. 

• 
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PSi"3 ê:se fim, 05 qua:s serão, assim,! § 2? Neste 1..11timo caso, o EStad'O \nhada da apresentação, em orii!na1l AVO. oo.ção serA. feita em ,e~rU~\n101 
hav~dcs por legnlizados. requerente poderá renqval' o pedido, ou CÓpla. autêntIca, do <;ooum~nto secn~t(). pelo processo eletroulco .. 

contanto que o instrua. devidamente, pelo qual o Estado de refugio bvel' lid.1L.~. (pausa) , • 
ARTIGO V . dentro. do proa71:> imponogável de concedido a extradição. (F~Ocede~sf! a votação) _ , _', 

Ao in~j~íduo cuj~1. e«tl'adiçãQ tenha qduatrenta e Cidn~Ot dias. ~ co~tados_ ;.,,~ Parágrafo' único _ O ,trânsito pode... ~~~a~~~ f~~!~~ lfUS~~~100r'e;P~~~~_ . 
G'do ~ol1cItada por um dos Estados a a em que, lre amen e 0:1 pOr!U . -. ~ .d graves NI1:ÔeS de ,'~ ~~-~-~-~~!ig-~"~[Í~"""""""'" 
(.:nntrãtantes ao outro, será' facultado 1 tel':n~dio, de seu r~presentan.te ~fplo- ~~(1!~ ~~cb~i~a o o~O~uandO o fato que I c!.0res e "nao 10. 
e, uso de .t<;,dos os recu~'sos.e instâu4 matIc.o ~lver rece~ldD.comum~.açao da !det~minou a 'ext.radiçãO seja da.que- Houve.J abstencão. -, 
c,as permitidos pela legLSlaça~) do Es... denegaçao do pedIdo. !le·s que segundo êste Tratado, nao a , . t !' ..,lI 1>.. á à 
"'do requ"rido A pe~sDa reclamada A"'TIGO I .. ' - O Plole o 01 aPlDVa,-.\o ~ Ir fan .. 
li.. .:-. ~ , Ur X Justificariam. : - . 
toiõ'ra aS51-S'tida por um defensor e, caso , ~_ 
nece~ário, por. u:n int-él.'prete. , . ~u~ndo a. ex!;ra~ição ~e u~1a mes ... 11' AR.T~GO XVI· . I .1Í1 o -seguInte o projeto aprova. .. . , ' I ma. pos,soa for pedida pOl malS de um .' 'd de ois de entregue do: 
.. ARrIGO VI Estado prozeder-se-á da maneira se- O mdlvl u~ que" p ~~ t ' 

. . I . t : 'por um a outro Estado ContraW1ll e, P]'{lJE'I'O DE LEI D' CA~ARA 
Sempre qUe o Julgarem convel1len- I gUlP e. 1001' r subtrair-se à. ação da justiça ;,. ~':'.~[:!.~:lÊ[Jí-'!ri:-"",-lQ;""; 

te, as Partes Contratantes poderão .a) se se trata.r ~ me9110 f?-to, se-- .e ~ea refugiar no território do EstAdo l~9 154, Df! 196-1 
:;oLcIta~', uma,à outra: por .rt:eío dos ra dadg, pref~r:enCl~. ~~? ped.tq.o _ "90 re uerIdo ou po êle paSEar em trân- (NQ 2,l9-3-B-64 NA CASA DE 
rspectlvos agenles dlplomatlcos, ou ~sta~o. em CUJO .tell'ltollo a mfraçao sit~ será'detido mediante simples re.. .... ÇAtIGElvlJ 
na falta dêstes. diretamente de Go- tiver SIdo- cometIda; _ . uis· 'áo' feita por via diplomática ou 
vêrno a Govêrno, que se pl'o.cede à b) se !Se tratar de Ja~s o.1fereIl- a'. ~ç , t d Governo a. Go-vêrrio, 
p:,isão preventiva do inculpado assim tes, será ?ada ~r~f~rencJa a<;> Esta- el1:n~~!~ee 'd; novo sem outra for

com.o à apreensão dos ohjetos rela- do ~m cu~·o ter~ItorlO. tiver SIdo ~o,- maldad; ao Estado 'ao· qual jA. fôl'U-
Ü"{)~ ao delito. . mehdl3. a mfraçao m.g.lS grave, a JUl- d;d -'. extradiçao 

, 19 f:~se pedido será iüendido, zo do Estado requel'ldo; '. ·1 conce . a a sua ' 

da existência de um dos documentos mas que o Estado requefldo repute - ·1 . d Estado 
vma vez que contenha a deol3,l'ação I C) se se tratar de fat?~ dIstIntos. ARTIGO xvn 
en:unerados nas letras a e b liD artigo d~ ·i~·ual grav~dade, sel~á dada prefe- , . Qua.l:(to. -pela. \egSl~aça~ete~minante 
IV. e a indicação de que a infração ;'encla. ao.pedldo que. for apresentado 'leqUele~1te, ~ 1ll ~~~o_ rôr punível 
co!netida autoriza a extradição, se- am pr:melro lugar. do pedld'?~dde exot,!ta 'oçuaOeasttgos cor ... 

d t T t d com pena e me. 
gnn o o presen e ra a o. ARTIGO XII .' o Govêrno requerld poderâ 

• 2Q Neste çaso, }e,. dentro de um fao;e~ls'depnder :'1._ extradIção da 'ga-
'prazo máxhnü de 4;) dIaS, contados da Ressalvados 05 direitos de terceiros. f . 1 d d pelo Govêmo re .. 
data em que. o ~tado l'~q!lerido re- que s~rão devi~am~n~e respeit<:dos, _ e l'D.n:13.. tprev a, . a ~iplomâtica. de que, 
cebeu e. oolicItaçao de pnsao preven- a~endldas as dl:Spo~lçOes. da leglslaçao queren e, ~or V1~aenação a qualqueI 
Uva do individuo inculpado, o Estado vIgente no terntórIo do E..o;tado reque-I e

d
lD ca~o e. r.o mesma não será. 8p11 .. 

requerente não a.presentar o pedido rido, todos OS objetos, va1ôres ou do- eEgas penas, a 
formal de extradição. devidamente cumenta.''í, 'que I?e relacionem com o de-I cada. AR'""'IGO XVIl'! 
instruído, o detido será pôsto em li4 l~to e, no momento da prisão, tenha~ , .1 .L , 

herda-de. e só se admitirá novo pedido Sl~O encontrados em poder do extra... O Estaao que obt.vler a. exu'adlçl\o 
de prisão, pelo mesmo fato. com o pe~ dIt.ado serão entregues. com êste, ao cOl1lunicará ao qUe e. conc-edeu a seu· 
dido formal de ext.radi<~ão. acompa- EStado requer~nte. ,. tença final proferH1a sôbre a. 
nhado dos documentos cltados no ar- § lI! Os objetos e valores q~e se que deu origem ao pedido de extra .. ~ 
ti2"o IV, .. ~~~Nti;' encontrarem em poder de terceIros e dicão se tal sentença inocental' o 1Jl~ 

., ARTIGO VII ", - tenham igualmente relação com o de- culpado 
lito serão também apreendidos mas . ARTIGO XI)\. - Concedida a extradição. o Estado 

requerido comunicará imediatamente 
1'0 EstadQ requerente que o extradi
tandó se encontra à sua dispcsição.-

Parágrafo único. --' Se, no praZO de 
trinta dias, contados de tal comuni
cação, o indivíduo em causa não tiver 
cido remetido· aO seu destino, o Esta~ 
Co requerido dar-lhe-á liberdade e 
não o deterá novamente pelo mesmo 
fatO delituooo. 

ARTIGO VIII 

só serão entregues depois' de resolvi- . 
das' as excessões opostas pelos inte- .Tôdas as divergêncIas entre as AI
ressados, tas Partes Contratante.s, relativas a 

§ .29 Atendidas as re..o;salvras aci- interpretação· ou' execuçfio d~te '1'1'::1-
ma expressas. a entrega dos ref~:idos tado, se deCIdirão pelO."> .melos pacI~ 
objetos, valores' e documentos ao Es- fiCO;; reéonhecIdos no Direito lnte;'" 
tado requerente será efetuada, ainda nacional. 
que a extradição, já qmcedida, não I ARTIGO XJt 
se tenha podido, efetl1~r, por motivo O presente Tre.lado :'lerá rati!ic.ã.do 
de fuga ou morte do mCulpado. depois de preenchida~- as forma).ida-

ARTIGO XIII des lega1s em uso em cada uD"! do~ 
Ei3.tados Cont.ratantes, e entrara em 

Correrão por conta do Estad;:l re4 vigor G. pa.rtir da: troca de ratificções. 
quel'ido 1105 despesas do pedido de e..... que se reHzarà na cidde do Rio 'de 
tradição, atê o momento' da enkeo-n. Janeiro, no mis breve prazo pos::;lve1. 
do extraditado aos guardas ou age~4 
tes devidamente habilitado,,'- do. 00- 'Cada ·uma das Alt.1!'1 partes Contra
vêrno requerente. llQ p6rto ou ponto tBntes poderá denuncJá-lo em qual
da fronteira do Estado requerido qeu quer momento, mas seus efeitos _ só 
o Govêrno dêSte indique; e por conta ce$arão um ano depois da denúncia. 
?O Estado. r,;querente AS posteriores Em fé do que, oS Plenipotenciários 

.. O Oongres~o Nacional decreta: 

. At·t, 19 1í! concedida isenção de 
impôsto de importação e de consumo -' 
para equipamento e' aceSSõrios de 
uma 'estação transmiss:ora de televl .. 

e máquinas· gravadoras (video· 
destinados à Rá<iio Globo S,A. 

eolbertos eplo PA-64-1.266 -- P.rot. 
que altera. a Licença- DG~60" 
85,056, pela Licença de Impor ... 
DG-64.2.189-2.0õ4. pejo certl-· 
d ecobertura cambial. bem co .. 

pela licença a; ser emitida pela: 
Carteira de' Comércio Exterio, cobl'iri ... 
do a importação corl'e~pondente a. 
uss ~:5,216,40 ICFob". 

Al.'t. 29" A isencáo concedida não 
abrange o material" com similar nacio
nal devidamente registrado, nem 1L 
taxa de despcho adua,neü.'o, 

Art. 39 Esta Lei entrarão em vi
gOr na data de sua. publicação, revo
ga-das as disposições' em contrário. 

.2 SR PRESl)lE:>'l'E: 

(Moura Andrade) - Acha-se sôbre 
a mesa Redação Final de. matéria. 
aprovnda. em regime de Ul'gêncÍa, que 
in depende, pois, de publicação para. 
poder ser submetida à de1ib~rar.ão ·do 
Plenário. ,,' 

o Senhor 1(1 Secretário ira. -p,,Jce .. 
à leitura dessa Jl,edação .F'!nal. 

li: ·lido a segUinte· , . 
Parecer n~ 1,021. de 1964 

o Esta-do requerente podel'á enviar 
ao Estado requerido. com prévia 
:lquiescência dêste, agentes devida
mente autorizados, quer para auxilill" 
rem o reconhecimento da id~ntidade 
do extradit.'mdo. quer para o condu
zirem ao território do primeiro, ~~ses 
fi?'entes não poderão exercer atos: de 
aútoridades no território do E<;tado 
reouerido e ficarão subordinado.~ às 
ant{)::ida-des dê$te: os gastos quc fizc
T::!~ co!~rerão por corita do Govêrno 
qll:; os tiver env:03.do. 

a dIta entle""a, mcluSlve as despesas acima nomeados firmaram o presente 
de trânsito. , I Tratado em dois exemplares, cada UA1 A Comissão apresenta a redação fi_o 

t ê nal do Projeto de Resoluçao n9 43. de. 
ARTIGO XIV _ dos quais nas. l~guas por ugu sa P.- 1964, que autoriza o Poder Executh'o 

. ., , . espanhola, e nêles apuseram os seus d .o mdlvlduo e~tna.dlt.ad? em vll'tude resper.tivos elos, fazendo ambos D.'i o E<;tado da Bahia a dar garantias 
deste Tl'ata~o nao podera ser proces .. textos Igual fé.. para. operações. de empréscimo a ~:l' 
sado, nem Julgado, pOr qualquer nl~ . concedido pelo Banco Interamericano 

A entregn de um indivíduo recla- fl'açã.-o cometida anteriormente ao pe.. Em Buenos Aires, ·aos qu1n~e d1a~ de Desenvolvimento (BhJ) à COELBA 
ARTIGO IX 

nl'l ~o fi.c:uá adiada. sem prejuízo da· dido de xtradiç~o, nem poderá ser do mês de novembro (lo ano de mil! - Companhia de· Elehicidade do Es-
efetividadp da extradição. quundo entregue a terceiro pai<=; que o recla ... nove<:entos e sessenta .e um.. . I tadc da Bahia. . , 
grave enfermidad? impedir que, em me, salvo ·Ee nisso convier o Estado . . l' _ Sala das Sessões, em 17 de setembro, 
perigo de vida, seja êle traru.portado trequerido, ou se o prõprio indivíduo . Pelo Gove-:'no da Rel!"ub Iea Ar~~ll- de 1964. - Antônio CarloS, President.e 
pua o país requerente. cu quando expre&a e ,livremente, qu,isel' ser pro~ tma., (a) Mleuel A. Çarcano, Mims.. Walfredo Gurgel, Relator - :~I/fe~ 
êle se achar sujeito à, ação pena! do cessado e: Julgado por outra infração, tro de R~laçoes 'ExUmores e Culto. nezes Pimentel.· 
E~tado requerido. pOr outra infração. ou se, posto, em l1berdade, permane-- Pelo Govêrrio do Estados Unido,o; Faç() sabe I' Q.ue o Senado Federal 
Neste caso, ~e o indivíduo estiver cer voluntànamente no território do do Br\1sil, (a) F. C. de San TlaO(\ 1 apmvou, nos- têrmos do art. 63, n9 II 
s."ndo p!:ocessado. sua I?xir!ldição pJ- Est.ado requerente, durante mais de Dantas. da Constituição Federal e eu, Auro de 
df'rã S2r ã'diada até o fim do pl'oces- trinta dias, contados da data em que .' . Moura Andrade, Presiden~e, promulgo 
'0 e, em caso de condenacão, até o tiver sido Eôlto. . ,0 S.R PRESIDE~T~: a seguinte •. ' 

momento em que tiver c\!mp-rido a . Parágrafo único. - NeSta últlma (Moura Andrade) - Passa':se no l~i!RIE!OiQj!i.rj)iÇ!ÃjQ~~lili~~ pzna. hipótese, o extraditado deverá ser ad... ltem. seguinte. 
ARTIGO X ve~tido das con.sequê~ci~ a que o 

. .exporá sua permanência, al-ém do 
Negada a extradição de um mdi- aludido prazo. no território do Esta. .. 

vi-duo. a ent.rega dêst.e não podel'á ser do onde foi julgado. 
de no\'o solicitada p.elo mesmo fato 
determinante do pedido de extrádi- ARTIGO· XV 

Çã~. 19" Qt~ndo, entretanto. tal .. pe- O t.rânsito pelo territórIo das Altas-
didn fór denegado sob a alegação de Partes Contratantes de pessoa entre
'Viclo de forma e com a res.salva- ex- gue por terceiro Estado à- outra Parte 
pressa de que poderá ser renovado, e que não seja· nacoinal do pais -dIi 
·j5erã() os res:oedivos documentos res- trânsito, será pél'mitido, ·1nde.pênden~ 
tihlidos ao E!:fgdo requerent~. com a t~~~n.te de qualquer fOrmalidade Ju" 
1fl:dicação do fund,:tmenfo da aleg~ção dl~lana. mediante .simples sohcttaçAo, 
• L menção da l't.'>.$alva feita, JeJta por l.a djpwmática, acampa· 

Fica. o Poder F..xe~t:tivo do 
Bahia' autori1.ajo a dar ga- : . 

realização de ooera-;-õcs 
junlo 110 Banco ln-' 

'.de ~s~nvOl'llment.o, 
, no montante d'e USS ....... . 

.2oo,000,(}O (três mlih(",es e duzentos 
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. unil dólare~). a ser concedido à' Com-' 
panhia de Eletricidade do Est·,lIjo da 
BahIa - COELBA _ pala amplÚI.. 
çá,o ou exe~ução de obras prevIstas 
:no Plano' de Eletrificação Estaciual, 

Art. 29. Para. efeito do aval ou 
garantias de- que trata f3t:1 leJ, a~ 
cperações a que alude o llJ't.igc ano 
terior não deverão obedecer a nrazo 
mIerior a. 17 (dezessete) anos, - nem 
vencer juros superiores a 6% lLCis 
po:" cento) ao ano. 

Parágrafo único. Os juro" e amo;~ 
tizaçôes de::or:'entes dessas operações 
iSerão atendidas cOm OS .'ia! t", __ ope
:racionais da COELBA - Comr.a
mh1a de Eletl'icid:ide do E"tado da 
Bahia. 

Art. 39 Esta Resolução cntrar;'i, em 
l>i-gor na data d3 sua pu!:tlIcação. 

unte oopncidade produtiva. em que 
se aliCerça a economia matogrossen.-
se·' , 

Sr. Presidente. 
'tesouro."' .5ouro", 110 valor de •. ",."."., ..• 

milhões de: cruzeiros). celebrado entre, do Tribunal de Conta.s da União de· 
a união Federal e o GoV'~rno do Es- ; negatôrio de reg:stro a. contrato de 
tado da paraíba, com recursos prove6 empréstimo, com recursos provenien. 
nientes da colocação de "Let: as do j tes da. colocação de "Letras do Te .. 

Falal' em sêca rigorosa com caráter 3 Cr6 200.COO,DOO,OO (duzentos milhões 
de calamidade pública no pantanal, ,_ , , de cruzeiros), ce:ebrado entre a União 
cuja estiagem vem dizimam!o parte D;ScuS;5ao, em tu.rno UlllCO, da, l'~ •. Federal c o Govêrno do Estado de 
do seu rebanho bovino, é. à primeira daçao flU~.J, {\fet'ecldz.' pela ComlSsao I Ser<Yipe. 
vista, um paradoxo, um contraste, de Redaçao em seu ·Parecer n Q 987 '" 6 
mas essa é {\. realidade, essa ê a ver.. de 1964, do Pl'Ojí!to de Decreto Leg!s: . 
dade que trago ao conhecimento dos lativo no? 60, de 1964, originário da D:sCUE"sâo, em turno único, da re~ 
nobres colegas desta. casa, para que Câtlli1,ra dG~ Deputados tu? 130·A, de.·i dação final (of€l'ecida pela Comissão 
conheçam a extensão do perigo que 1964, na Casa de origem> qUe man. de Redação em .se'l pa.recer nO 982, 
pOdel'ü, advir de prejUlZtlS llh:alc .. !1a tém decisâo deneg'atól'ia do Tribunal de 1964) do ôrojet(} de Decreto Le
veis para a economia. brasileira, se de Contas da União ao registro de $i?lativo n'? 75, de 1964, originário da 
prOVidências nece.ssárias não foram contl'z.to de emprést1mo no valor de Caroara. dos Dputados (nQ 142-A-64 na 
tomadas no sentIdo de llnn <,ven Cr$ 200,000.000,00 <duze'lltos milhões CülSa de oi'igem). que mantém o a:o 
gU:'I.ção do fato, in-loco, por parte dos de cruze:ros), celebrado em 11,7,63 de~egatório do Trihqnal de Contas da 
podêres Públicos. entre e. união Federa! e o GovêrD() d3 U~Jã? de regist.ro ao contrato de em~ 

·Está. se registrando na. 1'egião, a Es~do de Alagoas, com recursos pro_ pl'estlmo no monta·nte de ,.", ....• 
~"'"'?·rIi::!maiol' sêca de todos os tempos, Os vemente da colocação de "Letras do Cr$ 250,ooO.00Q,00 (duzentos j! cin-

rios sofrem uma. ·vazante nunca vis- Tesouro." 'qüenta milhões de cruzeiros) ceIe. 
t'a, 4 brado entre a ,União Federal e 'o Go. 

vêrno do Estado do Rio Grande do 
O 69 Distrito Naval em Ladál'io. DiscussãO, em· ~urno UlllCo da re- NOrte. 

Mato Grosso, diostribuiu recentemente dação final, oferecida pela COUlissâo 
nota, a imprensa loesl, afirmando que de Redação e!U seu Parecer TI'? 985, de 

7 . 

pelo registro ali verificado, o Rio Pa .. 1964, do prOjeto de Decreto Le"'isla. Discussão, enl \'l1lnO umco da re
l'9.guai, o mais importante ca.udal que tivo n'? 71, de 1964. originário da'" Câ.. dação final (oferecida pela Comi.ssfio 
fornece água a imensa baixada, está mal'3J dos Deputados (n'? 149-A-64 na de Redação em seu Pa1'ecer n'" 983 
com 60 em". de ponta! mais baixo da Oe..sa de orlgem) que mantém o ato d~ 1~64) do Projeto de Decreto Le: 
maior sêca registrada. neste século, denegatório do Tribunal de Contas da gl?lat.lVQ n9 77, de 1964, ol'iginá~':o nf 

Os vapores do 'Serviço de Navega- União que recusou registro ao contra- Camal'a dos Deputados (n'.l 142-A-64 
ção da Bacia do Prata, com sede em to de empréstimo. no valor de .....• na. Ca.:a de origem). que .mantém o 

o SR, PRES]DE~TE: Corumbá, estão quase todos fundea- C S 500 000 00 ato denegatório do Trihunal Cie COn_ 
dos naquele porto, pois o rio sq per- r " 0.00 (quinhentos m;_ at d T·b d 

(llioura Andrade) - Se Dennum mite a navegação de pequenas em- lbôes de cruzeiros), celebradn entre a d o 0t _ ~'J Udllal . e Contas da União 
Senhor senador quiser fazer tlS0 da ba.rcaçõe.s.. união Fê'éieral e o Estado do Pia ui. CHega 01'10 o registro ao contrato 
palavra. encer~·e.rei a di.scussão. celebrado entre a União Fedel'a-I e o 
(pausa). O serviço,de transporte fluvial, por- i 6. Estado de Pernambuco. no montante 

, ,. . ~ tanto, pràhco.l?,:ute nã~ eXiste, , D:scussão, em turno único da redn. de Cr$ )..OD:J,OOO,OOO,OO (hum biJhtto 
Esta encenada a dISCllssao. . Nestas condiçoes sentmdo a gl'aVI~ ção finS'l (oferecida peja C~mi.ssão de Qf.' cruzell'cs) c?m recurso'" proven·~n_ 
Em votacão a redacão fmal, da de do fato, que neste momento tro.- Redacão em seu Parecer n9 984 d I t.es da coloooçao de "Letras do Te_ 

. ~ go ao conheCImento desta Casa, vou 1964' p., • c/ e som·o," 
QL!il:'ul}or.e§ s~ltador.e,'3 que a apro- solIcItar ao dlgno Senador Jose Er- ) . ~~ I"OJeto de ?eCH?l.? Le",lSl-t;- . _ __._m'" ~ .. ~' r@<o " Mo,_ "'",","~M - .. o " •• "., .'">""'. ~ ", I ~, .. _ ..... !=," 

(~al Amoygdtl.., yal a w'ü111l:1 < ~ exerclcIO da ComIs.São de Economia, m:ra dos ?;putados m 147:-A~64 na I (Levanta-se a sessao as 16 hOlas e 
tãO. ,pare. que ali, eu possa fazer uma ex- C de olloem), que mantem o ato 2{) mlllutos). 

O SR PRESIDENTE: p!e.nacão aos seus. Ilustres men\bros,)..;~-------'----__________________ _ 
. do que realmente se passa naqueI SECl'E'r \RIA ] O _. ~ ~ 

(Moura Andradel E,," esgotaja região, assolada pela maior sêca re- .. .' f ) SEN ADO J< EDEI'AL 
a maténa da Ordem do DIa, gistrada na sua história, 

Há ·oradores lIlscntos,' . _ Atos da Comissão Diretora Scyllas de Carvalho Ooes, Auxiliar 
Tem a. palavra o Sr. senador Lopes I EspE'~'o que a Conllssao to:-nando I . SuperVisor de Equipament~) Eiet:.'ü-

d Costa ! conhec~mento do assunto. deSigne 2 Em reunião de 17 do corrente, :) nico. PL·9, a parti1: de 10 de a.gô.stQ 
8 , ~ • O~l ma~ls de seus membrOS pm'a ave-I' C missa Diretora apos. toma.r. co- de 1964. . 

O SR, f.OPES DA COSTA: ; l'lguaçao do !ato. n~im-~~fQ-dã_-llcen~i\..-e.~Peci:l1 de''3 ~~G~~~~~~ 
(Lê o Sr. Presidente: . meses - solicitad.a pelo Vice-Di.l'etOl'-:: ê 

No pantanal se encontra uma da.<; GerAI"=r;egiSIa.tlV,Q .. J.õ"ãõ. _Maboel Ro-
m;;-tm'""}l'es reservas e('onómicas do Bra- chc._~.e~l!to.s ... _te.spl..~ell_d.ê-Jgp.ar para 

os brasileiros principalmente SUbS\"ltUl~lo-, de acordo ~Q!!l o .~~, r~9 
que têm 'as re.':ponsabilidades n.!..J',-ªhl1ea;_~'_C"J .. 3Ia )1.~.sQr1J-çao. n: ~, 

cargos eletivo.';, pre::isam COnhecer de-!-!lfio .. _lLOltetora. Clapfe Sobral Ri
para depoi..s dizerem aos seus compa.. ~I o Gor'lr,.alves. 
triotas qt1e ali nasceu e prosperou ne.solveu. outl'o~sim. em 
lima' civilização, a custa de sacrificios iI1dLCaçao do biretor-Geral. 

homens' da. livre emprêf,3, num da "d" 
verdadeiro estoicismo para o Seu des
bravamento. (Muito bem). 

lli~~~~~~~~~~~~~~ O SR. PltESIDENTE: 
(Guido Mondin) - Não 

orador inscrito. (pausa), 

. ,Nada mais havendo 'que tratar, vou' 
trlbyna, elt tl- encerrar 6. sessão, designando, para ::.1'---

há ma~s 

apologia, de foca- : de amanhã, a seguinte 
de verdadeiro represent.a 1 • 

D'lo presente e no futuro. para a eco- I ORDEM DO Db .. 
DOmia nacional, a. criação intensiva I 1 
e racional, que vem sendo praticada I 
n.a região, cujas inesgotáveis possibi- votação, em primeiro turn?'Ndo prO
lidades já se pode aquilatar pelOS seus J jeto de Emenda à Constitmçao n'? 8, 
!rebanhos· de gados selecionados qqe I de 1963, originál'io da Câmara d?S 
ultrapassam O numero de sete mi- Deputados. (ne? 2-}\-63 na Cas.a, de on·· 
lhõe~ de bovinos, abrigadOS em mi- gero), que dá nova redação ao pará· 
lhares de propriedade:<=: rureis, grafo 1Q do art. 28 da Constituição 

O Pantallal de Mato Gl'OSSO não é, Federal (a.utonomia dos MuniCípios), 
como definem os dicionáriOS, um ~p- tendo Parecer favorável, sob nQ '101, 
tano ou terreno formado de breJOS de 1963 da Comissão EspeCial. 

Atos do Diretor Geral , 

~ Diretor-Geral concedeu. férias 
reCflvas ? lQW) aos spO"!llnteS func'Q." 
nAriM. . 

José de Freitas. Ajudante de Por
teir01 PL-7, a partir de 31 de agôs
t() de 1964. 

Suzy Cunl1a e Cruz, AuxiliaT Le~j~
lativo, PL~9, a p.artir de 14 de setem
bro de 1964. (DP-1.068-64l. 

Concedeu, ainda.-, férias re1ativM a 
1963 aos seguintes funcionários: tbnpenetrãveis _ se aSFim '~·ka. não te- ' 

!lia sido possível o seu desbravamen
to em, relativamente, tão curto espa
~o, formando milhares de proprie
dades com seus rompas divididos e 
.subdiVididos COm aramados: e que, no 
dizer do grande historiador mato
grossense, o Dl'. Vl.rgilio Conêa Fi. 
lho, em sua obra. f/Pantanais Mato
grossenses": Ué tarefa legada 60s su
!Cessares pela:e; pi.oneir4>S, que soube
l'am nê-o somente de.<;b1'3V31'" os pan
tanais. como ainda lhes atestar, com 
:resuJt.a.do.-s comprobatól'iOl!!, a exube-

2 José Ribeiro Lima, Motorista.·Au-
DiscusSão, em turno ün:co, da reda_ xilíar, PL·I0, a partir de 1<1 de se

ção final, oferecida. pela Comissão de tembro de 1964 (DP-l.040-64): 
Redação, em .seu Parecer n9 986, de Ra~mundo Ba.rros da SílV!l. Am .. --ilial' 
1964, do Projeto de Decreto Legisla- de Limpeza, PL-ll. a· partrr. de 8 de 
Uva n9 56 de 1964 originário da Câ- setembro de 1964, (DP-l ,05.,-64.).-

j. .' o .Dalma.l' Geraldo Lacerda Gmma-
nta·ra dos ?eputactos (n· 134-A-64,:z:a. rães. Auxiliar Legislativo, PL-10. a 
Casa de ollgem) qUe mantém declS3.o parti,. de 8 de setembro de 1964 
de~~g·a-tól'ia d!, Tribunal de Co~ta.s da I (DP--l,069~64). ' 
Unla~, ao registrL- do contrat.o de .em - VlrgiJio Leite Porto:", AuxiJi:w de 
pdéstuno, no" valor de .. ,.,.,...... Portaria, PL~lO, a oartir de 24 de 
Cr$ 170.000.000,00 (cento e s~ten:a agô. .. t-o de 1964 (DP':1.08!i-64). 

<leU iiiiiiffiilmfm~Sc>u,.a 
gislativo, 

Agôsto 1964: 
,De Aracy O'l\eilly de SOllza. Ofi

ela} Legislativo, PL-6, no dia 25, 
de Diva Falconi r.e (')arvalho Au

xiliat' Legislativo PL~10, no .;:Ua' 27: 
. ~e Fr:;mcísco Olímpio Gomes. Au

Xiliar de Portaria, PL~9, nos dias 24 
e 25; 

de Gelda LJ:ra Nascimento, 'laquL 
grafa de Debates, PL-3, no dia 3i: 

de Helena- Bl'Own Hadjlnicolaou, 
Auxiliar Legislativo, PL-9, nos dia, .. 
27 e 31. 

de Iracema da Costa e Silv.a de 
C~stl'{). Auxiliar Legislativo, PL-1{), no 
dIa 21; , 

d~ .Izabel .~dagalhães Evangelista. 
AuxllJar Leglslati,vo, PL-IO, nos dias 
20 e 28; 

d~ Jairo Brasiliano da Cesta. Aju
dance qe Almoxal'ife PL_'7, no dia 2; 

~e Léll. Augusta. Silveira Lobo Ro
drIgueS de ,Castro, Oficial Legislativo 
PL-6, nO dIa 31; 

de LuIz Fernand-o de Sá Merl'lf'~ 
Víanna, Redator· de Anais e Documen
to, .. Parlamentares. PL-2, no dia 31; 
,de Luiz Valdev-íno' de Lima, Auxi~ 

ha.r de Portaria. PL-lO, no dia 26: 
de Maria. Ignês Bro\vn Oficia.! Le

gislativo, PL-6, no dL'l. 28: 
de M)"l·thes Nogur:ira. Taqufgrafa 

de Debates, PL-4. no dia. 21: 
de Pa.UJo Weguellin Delpech, C<ln

.'~ervador de Documentos PL-6 no 
dia 21· " 

de Ruben Patu Trezena .. '\mdliar 
Legi. .. lativo, PT..-10 .. no dia 27: 

de Sylvia Minaru Msntovani. Auxi
Bar Legislaf.Íl'o, PL-lO, nos _ dias 18 e 
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19. co::síde·l'i3.ndo licença para trats.
~cnto de ~aúq/l os dj~s 20,' .~'1 e 2il; 

de \ValLer Lú-cio F'oru:eca. "Gual;d:1 
de ·Segur.a,~1ça, PL~9,' nos d.ias 26,' <l7 

e 28. c-cnsiderando lic~nça p;tl"Fl Í,::lt.l
m'õ!rrto ~e saüde -o~ dias ,29)' 3() e 31] 

de ~lin. 1.úcia L.ores. Taquígrafa j nia.-o ·d-a. COmiS-'i .. iiO de. A~ticultura dOI mo qUt! tudo 0- QUe.lôsse feito t.t .. v.cs- -
4e D=o~te.s, -PL-.3. ;10 g.ia 2; Sen~d!J _ Feqe~·a]._. . . ,se o oJ)jet~vo. PF;'l.t,:ÇO 4e V~~ re.sp~ .. 

De Wilson Pereira d Ca alho ,I!l~plap.qo cs trabaUlC-.'; da 6qw!iisao ~oJ, _t~ ma13 lm~dlat.a· po~vel.· PJ.'O- . 
Anxmai' -de portaria - PL:Hl' fi ~ r;ila 3 sohcüo ao ~2cl'efano ,dli' OG-nF5sp.o T Cl,p-RIl,?:Ç'S, -ent~o, ev~tnr -!11!plicídadé ti., -

bire"tol'~a <to f.l"isÓal, - en1' 17 °rfe- se-' Pl'Oc:~a. a leJtur~ di} a~a da wUl?-iao tôdtl. !c,ll:ma. ~sso nao ? admlSSivél 
tembro de 1954. Uubens P;ntQ D~lítr- í\nte~lol. ... _.. _. . l!lU'p)~a!S pol?r e de r.ecUlSOS técnICOS. 
te Diretor - - I' O. SecretárIO .da Corp:S';ao proç?de l1umtmcameute falanuo. ·Temos gre.n·-
_'_ ". a le:tura. dn Ata. ~ , des d~ficuldad2-s' no setor especializa'" 

~-ORTARIA N'=' 80. DE lj DE· I, Coloç~da ept votaçã.o é, a Ata lIda, do.. O 1'4fnlstél'lO da. Agi.'icultura pOs'" 

, de wl-llianl1 Lima Ma<:11ildo Newton .. J ~ ~ETEM-B.:.-iO DE lB64 I " .. ,p .. '07a.a>J' sem deb~te:;.:... . . '.! õi.l.l ,~iim.os ,d.' < m .. 'H e duzentos e.nge .. • 
Auxij:,a!'·,r..eglB.ia:'ill.Q, P:L-9, nõ O SR, PRESIOE.~'l'E '$c1Lador Jo-I fl4ell.Q.':; ,aglôuÇ/mos, enquanto_ 66 na. 

J~~~~~f~~~~~~~~~rl ,t.:jj;;:JÇ5ê; ~uas s6 Ennír
1
o)" .:;--' t~Q l"epebenilCs hOje I ~ect(~t:apa de Agr1cult

ur
a. de Sao paU-~ :!f t * n~ ÇQl}liú;~o 4.e, ~gr-çuttu-ri do Be;j'~O ~lU.litem m~l. quatrocentos e ses ... 

~~i~i~~~~~~~' ~~~~ l};}.'Clo ~.,C:ctU't).1 .. p .êC~J10.r ~iU.i.1Hrq .1I-U.: :::;en. ~ t,~ en~enh.ell~ agrôn(}~os trabo.:. ' . iÇO de l~[!Ue.Q~ IAm~, t]tlgar ~t.). Fa..s.;. ll!~nào, Conplmos .com cêlca de .tre 

de W!lron "!?ere;ra. d.e Ce.;va!ho, 
- A!:lxHiar de 'Portaria, Pr,..'-lO, no di:! I 
27,; , 

I t~ da. ag. ricy.~tur.a., eKPrGSsam.' Os nos. 'a 2.,,~tps vetennát:los. e" no ~tad. Q . dQ 
"t . . SC-S ,Qól'ar:tecfmentoo' por Sua pre$en~ C!"c:ta~. ,~~egG.mos a~ slt~aç~ de um 

de .Jorge Mapoel Azev~do, '"Taqur-! secretaria. d.q :Sp_n~d:} Fed€:ral, em ça ~:1e;~te rec'pto:, . . : 1 YetC1~mano para tres mlllio~ de c~.,. 
.B1afo)de Debutês Pt..3, _nos dí$lS ia; 15 de setembro çl~ 1~:;"Jl, -_ Et;andrn ~;Q:r}heçD Sll'-l g:xce1ênç~1., ,SenjlQr1 befaG de~ ?a.<!D' ,Quer dJzer, quase na

o 

.e ,~;'/ l/dende.<; Vi!hlnu, Di:·!õtcr-Gerul. Nln.titr.o p;. Hqgo de f\lmêiqn Le- exISte as.s.stencla_ , 
__ --- ____ _ __ .~_,._.___ me" de .10I!gt!..odata e sel.q'üe sempre O ER. -rviEM. pE §~·.,-·llJex~te. 

<' AmAS A 1 i '1 1- 1" _ es:ta !mpU!dQ -dI? 9m e.sPll'i4} a~IVJl e '., .... . . 
.'< '. n li! COMlSSoES r"aL"~dc,. pOr suO: tradição 11<\ Es- O SR. ~!~l§TRO HUGO DE AL-',' .-. ' . .. -~ ~ ! co1u 'Ltli~ de Que_l'OZ: em ·Plraélca'ba. }fl!;tQA L~M~ ..,..... 'Per!eltft!llente. 

,COTm~sãó d.e,C911stitUjÇãO I Sr. Pr~s~dentc ~ R!.;nibUca subme- por l~O ,~e,:.mó,.~s~. Exa, não délXa[â- l\ssim. Si". Prlfsidente,. procu'ramos 
. .c -justr-a t-endo a aplOvaçao dJ SmClOO Federal de a,ss1Stll o Gmemo constitutdo, pto. eVlt;;.r a. dunhclcjade de trabalho. Nao 

. ' -= ..,.ti_ !l., d".s:gnação do D:semba:-gador -An- _cyraI}dt! }'~olq~r <] g~ve problema P9di.~ uma. SeCl'etarla: fazel· um ser .. 
32; REUNiAO OR:OINAR,IA RKJ\IJ_ Í.Q~19 Jf~d-er_p:1fa eXerc.fr o cargo de 9-~l'!cola "li'? P~!s" .,.,. ' .. _ -- J;j.Ç~ e, ao seü lttdo, O'Ministédo da 

ZADA ~Q mA 18 DE rn~.TM1!Hs-tro do rnb;;n~i Federal de Re~ ~$q apf,J6 a elÇpps.~;3q 4e S~. 19~., Agricult,!ra ~om tt.lrefa paral~lij., jo--. pE- roM " _ I-cursç-s. . cf=~ ta_mente ·os Sentwr~ ~na!ÍorCG. e ganclo um técnico contra outro, es ... 
. H~.1berta. a sE:s~ãQ o c::.enhor Pt<> os Sel!.hores Deplftt3.dos, mtegrantes tabelecendo concQlTêuoia. wtre dota 

_ ' As 18 p.cra~ c ~'~ntaw..irmt-os, 40 d.(l sidente 'encErra; f2:mihl vL<>to nã~ do§ do!.') ÓFgáos tecn:cos do congr€s- Instltutqs duas pa.t.rYlhG.s doiS p06-o 
-_'o ___ ..... l? .aF .;~etembro fie )95.4,.r-oà. l3-a;8- <i'ts l1aV€r plG.l'S" nada a trH&!l.rr IUTB.ndo so N~Cional, ped!rãQ as, illJ.o-rma&4esftos., dois 'órgãos, - J 

~.-q,ssces sol] a pl'esld!=!:nc~ do Se- eu, MarIa Helena Bueno J3rarictáo Se- que Jl.llgarelB- l}?c~á_rias. Na. prlmefi'a repniii.o de f3ecret-á-rIOll 
n çn· 'Sen.ador p-fQR--=o llrim:s, piEEen- cretãria.~ áp reserite at-a que d~pois' O ~ellhor Mmispro da ~'igr::cu.Jf1.J.~ da. :>\gricultura, realIzada -em 'Vl"ÇOSQ, 
t:s os .senl}.o!,e.5 "§-ena.qC'r~ ~effcr~on de lida. ~ aprü:>;ada se:rá a~U1ada "pelO ,'PCt;31lt -:da~o:s c011.Cretos P!l'ra. e.spJul e ... I procuramos estabelecer essa lín.há do 

_ de ~gular. A1GoYSIO. ~e oa.r-val!l9. :1C~! 'SEphor Pres4iente. _ cer ~~ Ilusaes meJ11br~ Ci9 Se.!}.;lqo e açãO, e§Sa íllQSof!a de trabalho. Pro... 
:<;n.p~ut j),1.a~lnho, Eamun,do LflvI .e,.~ll- , ga Camara.- ~r&ent€[>. curamos dar·o máximo ~tinhamos do 
tôP)O ~,~):nno, r~llne-~ a. P9tp..esã9 _ _ -- ~I Ten;, .. a. na.avra o Sc.l~hçr M~,msti'O respo11der, da.' forma maiS lmedJata 
fln CO~1511tU.ição e Just!&.l. . - C . .. d Ed _ da A",tlcul UI a, Dr. RlloO. 4e ç_}mel~ possível, porque nl:!. próxima. safra po-
'p~i?mm Qe comparecer, por }1].ot:-vo 1 omlssaJ e ucacao da. Le~e.. -deriamos taLvez, mostrar que Q situo,... 

JustiÜc3d:o, cs .senl)olü.$ Sel1ap.ores, _ -e CuJfura o SR. SENADOR ·VLCToanro c.ão atual já se está. modiflcalldo. 
"Yl~on Gonçalves, Bezerra ~le~o e p:q._ {AT ?>l' 7 ~ F:a.~RE (pcia orqf3w) ...:.. -Sr. Pl'C- . Além disso "$entia. Q .t:m~aça de. 
r .. ~. R:-:z':i)de_ ~ l-A DA i REUJllÕQ ijEAIJZADA -.§.l@ute, não faço nar~e deSta. 00;>, fome rOlldnnd'o cel'~ l~ealS, que po-

E .<!bpen~.nda a leitura da !lta fl.9. %9 DIA 16 De SETEMBRO 1) mts<:ão. " deria, monlficar O propt'lo seI!tlmento 
reumaO anterIor e. f!l1 segUlc!..,., apl'o- .o.uG1.- - . ..~ . - _ qa f,Q,n"popul!?çfw. - . 
vad(l. . . _ . - - , As deieueis hor ".', o: ,Q, sn, PR~II;>?NTE (José .Erml·-I .·Tive a sa~sfiç~o tte vel·~tlc~~·, neree 
~ 003 prOJet .. .os ~~t.rmt.~ da .pau~:'I 1 dO. setembro de' ]J11í~ ~~e~. tod.l~e .. ::~. ~%e- .M3,\ v, ~xa. -~le aC11u. per

:-\ enço. _.nj~ro qe, Se.cretár!os .4e Agrlçultu .. 
sao l'elntaoos os' segumte$: '- .senta e q'u"atro na 'Sa'I"· d'a' 'C"ls 00 ."c~i 0; empo ·que Jt! -'?6r de Sua. ra,-que ·êste ponto de ""V1Sta., que. de .. 

I < .... 5 om.. n~nI_nc~a. "J o- in m d uprograme. Integrado·· 
Pelo Senador Edmundo Levi:' !Õ!;.,:::, .soh a presidêl'...çia.- do Senhor se. .' . . z: ~ ,a_os e ·1 ~ ;, 

. -, n.~d()..r ~~J.+e7~§ pimentel, Presidente,' o. SR .. VICTORINO "FREIRE _ - .;M!1ll8~ério·, da AgLcultura, Sccre- . 
_ pela apr9v~ç!lo ~nQ. forma- do. pro- J p!·f'se·nte . ., 0.." Senhcre.S Senadores So- J?.e,~i;r.ia l;cc.nçà á y.' '~a ._,' pará.- Ine~ t.arl.}S ,de ,Agnculture., ~UI?ENE, un1 ... 

je~o 51e R~o~uçao. dabom.do .-peJa- Co- ,:ap&tMf,l.l'1nlio) Vivaldo Lima e Wal- r~tlr_ar porque devo .r-0J!lpar~ter -a ou- ven;.dades Rurl?fs, ,A:f3étAR. e todos oa 
ml~ao de Finanr.as do O{;íC).o n'9 S.~ Jl'fdo Gurgel, reune-se a 'COtni5ão do tra reunião·. DaiXQ, no entanto clfl,ro órgs:os qu~ trapllU}Bm .. ~~ agricultura 
de 1964 _ Do Sr. Çlove-rnnc!.or do Es:' Educw'ão e Cultura - ... que estou ·~~idãl.ip cQm 8S .pala.{·:'E\s - j91 !lcelt p' por up.aDlll}l~ad~, ,:pro. 
t-a.-do dl E'.:;hia, solicit.an.do aUt.oriZ3.- - ~ . do V,. Exa: em relação ao Sr. Mí.., --,,;m'emos estabNecer um· pl' ... meqo pro. 
çâo .ao :Senado. FederaL 'para c.ontra.ir Deix-am de comparecer, por motivo .nl.$tro dà Agrlculture. e a:' c.oui!au.ç.a grama. definido sôbre extensã,O, pes ... 

,~ empréstimb exte>rno com o B~~('(') In. ht~tlficado, os, SenhO-res Senaderl'€ que·8. "Nnçfio depomta. na ·atuação de qui!Sa, e ensitl9 •• Q..ue aJi1i§, dev?rà rer 
tCl'arncricano de' Desenvo1virílento" no P?,.:::...::,ca de Que.lroz. A11-iôn!O Jurá, Pa~ S. EX,a, à frente .daqJJ.eJ.t F,ast.a<- o.S§trul.do. TI.!1- pr9X1tyla semana. cOm 3 
valor de 3 mi1hõ~'s e duzcnt()~; lnil dó- ~jte CI:l1~ZAns .e M~nt .de Sã,' - - . " "'. 1?sWd(~ do RIo de Janeiro.. , 
lares. . - ~: .- I ~ .. ~i...t:pmsg4a a }eittJra .da. p.re da ,O .SR, ?RESIprr;.1TE· 'Josê Erm,f- ro~ -eSCOlhido ê E'it.ado do' R~o de 
~ .pel{t apr-cvação com subsfitutivo reunJao a~t,erlor, e, eJll segUida- flPl'O= rI'!). - Oonc~-4o. s. po.:J.a,V1'6 ao Sr .. .r~e~ro.,. 'porque .l?rõx1mo à sede ,dO 

do projeto de 'Lei do Senado nl,! -23-'64 ,vp.dEl. " M~nlstrp #uS';o de A}!p~~da 'Leme,_ tfmlstér.o da AgrIcultura, como ten;z-
_ Institui o Dia 00' AnchieU"L ' Dá d '.f' "... . O SR, MINISTR-O HUGO DErAL- ,t:,ém llSl"fl at.ender à ~rande populB.:-

, _ pela r.eje1;ão do Ez'ojeto de Le1l-h n o ~n.clO aos ~ab~lhos, o êe- l'E.ELOA 'LE1..fE _ Sr, Pr.esldente Srs, çãoAa ~ld§lde· do ~. de Ja.neiro no 
do'6~nadó n? 55.63 _ Cda i U-àiv"er- ·Se o~ PT~ldenJe conc~de a p.11e..vrn. ao CongreE$istRs, .prezados Colegas;' in!- setor ·da. produção" 9ue viii 'da.r f~ ... • 
&idade Federal do Norte'do~Esiado do n.ar i" ?nu ,?r . JOSRphat ~arJnho c19!m.e-nte, quero diz-er da honra e dO ç~mnente o abRstemmento,. . 
RIo, fe,deraliza. as'li'aculdadcs de Dl": llue em~.pa.r~-C€I favor~yel ao ~.ro-: prazér óe estar presente Q esta. Co- . ~).~~. lY:0grama., integrado pe,Io 10ft .. 
l'eito e ~de l"iloso-fia .de CampoS. - J;~ _d~~~~~ 46 "S~Ftc1Q ~' 44, de 1~~. m1s~ão plIra expor assunfo que, te .. nis~ério da Ag~icultura, e -pelas Secre ... 
. Submetidos os -par.eCê:X€'S à ô.i6.cu.~ã.Q ~es"m . u. ~o, ?a Nltl.OnaLdas A:r~ n}w a cert~za,"é de grande lnlj)Dr ... ' tarHls de-Agr:cult."\}.ra, 11\ está.. qU"lse 

e voroção, sem ·re.<:.tríçôes sãÇl~apl'ova- . . tunda pare.. ç n~o ·pais, pQl,S ?C tra •.. /pr®t9- e dever4. néo s9m~nte verip-
dbS, com' exceção 'do projeto de Lei ~ut:.m~t.fdo o parece!.,. à-~ di~ui%ão ~ ta. da Ptoduçq.o agrf~lrt b1.'asilelra. ear I} .C!~env~l~el"!to, mas talnb~m 
do Senado n'? 23-,64, em qlle são 'ven;.. vOlo.'1Çao, ê aprov«do sem restriçõES. ~ Apresento, 19ualmr.nte tn1tts agra .. a- dep10BS&l'fu:-ao ,POSltlV~ de_~ov~ ~ ... 

'cid .. OJ ,os Senhores Sins.do.rel:..Antônio ~ Np.-da mats havendo a. trata.r en. ae-ctmentos às palavras do eminente JosOf1a d~ trabalho 1)0 setor:, da p!~ 
Ba.lbino._& Al0.Y.:i-ú d~ ç~rv~.h9E "por ~~rra..Ase ao r:uniã?,lavran~o~u, Àra.9Y Sen~dor JOSé ~rm~l'it>. . . . q~~~~n~~~~lao 'euperintendente da. 
e.nte~d§re~m .q~ a mate:;.a. do SyQS-. 0. Rellly de.Souza, S~creta}'Ía. a.pre~ Ao assumir ú Minj.stérj~ 41t ~4grl- StJDE:NE. (') presjà-?.nte d-o Banco dO_ 

. tlt.~t:VO ~ca.p.a. à, comp~tep.cut da CO=' seu.te ata que, uma _v,,~ a~r-Otrada, sera cultura, disse ,ID1,Iit-o bem t') emipen- Bresll. o Superintendente de. SUPRA,· 
n;!~o, c~ncJUinQo. ~!em. -pela con,s:-- a...<:.Sllnada pelo Senhor Ples1de!}te. te P:e~14ente, era. nleu propó~ito dar_ o PrfEidente do' InstitlJto d-o ·.Açúcar 
tJtuclOnahdade 'do proJeto," . '. __ o maXIlno do meu esfôrçO e· capa-ci. e do .Alcool e outrM. estidades. Para. 

P-elo setwdor JOSàp1tçt Marinho· C -. . ... d' A < li' dade para desenvolver. êsse setor, da 'o\J.e Tmdé.s5emos o\;lter um programa , .~' Ofmssao e grlcu ura nrC?dução,. Com~ !éçnic~ ttn~a. cOmo iljlediato.· CGlJl ~B respo.sta:~niais rápi ... 
_ pela a.provação do Projeto á '. . . , . úmcg Objetivo or1en.ro.r o Mlp.1Sté!lO df', J)ú$ível pa.ra () setor do Nordeste 

Lei do Senado n(J, 45~64 -=- Autoi'iza j"-NEAO . A "TA.DA 8\10 R FjITNIAO, d~ AzrIcultur~. 9,' f-im de que deSSe biasilelrp. Devemos 01h~r o ..NDrdeste 
POder. Executivo a. d{)ar ál.e. a d~ i.e. r' REALIZiAD~NO. DÍA. ~:6-8-! R.i PU.:.. resposta posJ~:va. no· seto~ ?o e.umen· com a mãxiroa atenção, pUdelnO$. o-lJ
ra ao Municip~o .de ~tãjaí, eI!1.,Sant Bt.I8ADA =Q P.c.N;: SEçAQ,.:.JI. to d,,,,. Droducao ~gropecuana do ~a1s .. ser.var.c.ú)n que prazer estão to.doá 
Catarina. - ' ".: '. DIA 29-8-64 ,Ass1-m. proc\lre..,. d&de. logo, esta.. frobufdo.s do mesmo senttmento. 

__ pela. rejeição do requeM:men PUBLICAÇ';'O· DEVIDA!'4ENTE AU ... p-elecer uma., O-rk~1tn-Ç§.O de tl's.b9.lhO, O Or . .João 'aúncaJVê:; jã, 'che~On 
nO S20-64- -:- Do Sr. Senador Uno d TORIZADA PELO SR. FltESIDEN~ um.a nova· flloOOfw. de trabalho, ,va- no 1'\.'1rdeete e está p~'ocurantio esta-
Mat~ .svl1clt.and.o' seja .constltutd,a- Co, Tt: DA cOMISSÃO .. - )OfJzando o técnico. êEte· homem ·que belece-r um progr:tma ti, ([ue se ;.'M 
mitsao de 3 senadores.e 3 Deputados ' '- vem lutando, apesar de. t.ôdas B~ d!- ~on!at .esforços. patR. a .produç!io, e, 
êsLes .desig,:ha.d-os .pele. Câma.l"a, par Oe,,1;J~tl! cCl!1t- o Excel~ntíssimo SenJwr ficuldad.es, pal'o. eolabo.l'ar nos dlver· dfl1".ro, ·forma. ticredítO. tnultipllcarR. (1' 

RnU'rar a situação criada., para a eco _1I1tmstro ,da 4grlCultUl'a •. D,outpr sos ~ setores da ~gricultu!a. Demons- ~ção dos divers<?5 órgãos, porque nAo 
ncnüa- ca.feeira, com.(), con.sequê:ncia d llugO de Almeida. Leme •. ~ torno trei a lmpo~tânCla de Um trabnlho em é pO~'srvel - renito - nesse estri,do 
de{:isáO -00 eongr€S!od OS :Estados Ur.i:' de ·o.ssuntoS' aflnao~, prmctpat- e~uipe, a f!m de .que os Jécnicos, as- de ·cOI&R.g permfor que he.ia dupllcÍ-
dos - da. América do Norte em não me.nte. versCJnão' sóbré o Projeto -de s:m reunldAA pudes..q.em: 1)wpbrcionar rlaiS8 ;d~ fOrpla. e'" de inef:c-iêncla. poiS 
aproy€tl' a; legislação decQJ'1"ente do f.et. d~ Cápara. n.v 30, de 1964, qu~ resu.1t.e.do de. tn.O.:ior pr9-j~ção. Di$~e um ófP."ão· de:i~a para 'outro um pontO 
Acôrdo Interna.ci.().nal do Café. IHSp?e. sõbfe a regulariza~lio da t~mbéml" ga ne.cêSSld·~de de ·se esta-. deterrnina-do ou entra em concnrrên .. 

Submetidos os pareceres. à discl.l.&Sáo I prqpnedade da terra, seu USO 6 do~ beIecer -orogra1ll<l 'obJetivo e, pr;Uico, cía. oom aauêle, nrocJuzindo não uma. ' 
~ votaç5.o, tem r€!~.riçõeí,? são ap-rova- mínio. e dá outras' providêncías". a. fim.; de se opt.er r~,sposta i.mediat.a acã.() , d~. soma de €.GfO!Ç05, _~as~ sfm. ~ 
das. _ O SR. PRESIDENTE (Sena-dor Jo- a~.;pr<;blell!.n. pora~e Já es~lÍ.-Yap1~ nos de d.:vls.ao_.. • . ".' 

A Sessão to,;,na-s-e !:-ecr,da. a f:m- de lsé Ermir;'"o) _ Havendo l1úmere le .. ~;;~nalD.?1.(); c. olh:.ndD n,,"~a. !l ,safra Ent-fu), ,e.sW)e-1:ecJ,da. essa ~Hbooi. d,. 
apreciM' a' Mer...sa.gem n9 22\'--64 do i gal. declaro- aberta a nresente reu .. ,,:jl '1- seDn ~.:e f€ na? pOddtpa .s~r _'per· t,?,,~b21hO. 11rocuramOO, lOgo de ~nfçió . 

• '. . _ .• 1.J_(!f't, e,sv.::., orntR-. '01"! .. eXIgI mes- fmnar ~ progra.ma, a que ch~tl1ã_ 
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t m'Cs de curto prazo e imediato. Estu., O SR. O~OAOY IlE OLJ:\t"lEI:RA - que aparelhos c0n;;:nue.!:s~m lá. por caamcidade de produção. Enquantl 
.damos quais os elementos que pQd'a .. jM:.l.l.t:> bem. Eatou an-otando OIS pontos mais algum tempJ. lOS produt'Ores de uma área não con' 
hruun :e.tUQl" de maneira. p=ooisa já de c:apital importância, para., depolS, O SR. CROA,CY DE OLIVEJlR.A. _ segUIram comprar tratores, os de J 
{nesta satra. Ql:e.5mC) - se .a...c:shn fôsse f(J:-mular a. V. EX'" M perguntas. :B: um processo an~izo e que vai .ser ouwa ttrea possuiam automóveIS do 

!I>o:mvel para. a.umentar a produção O aR MIN'DSTRO HUGQ DE AL novamente utilizado por V. Ex~. lts- último tlpo. tIravam 600 sacas de 
e.gr1oola. Claro qUe quatro Jjontos fo- MEIDA' ~ O tr nnnto f -.se é um ponto que tem sido despreo- I batas por hectare e os outros 2 mU 

I 
!I'am f'Stabelecidos. q1zatrQ pontos que .' , --: u o ;t'~ oi- un: zado pelo Mm!Stério dà Agut:wtu- sacas. _ 
deviam ser de resposta. lmed:'ata. Fer- ~~~ ... t~l que obs-... r1lamOts e _a [,8.-camos ra. Estamm trabalhando nao somente 

,t1lizantes e adubos roi um dos pontos. !BJPHla.tneute foi o de 9ue~tap de. se- O SR. MI:iTSTRO HUGO DE AL- para colocar a.s máquinas que estavam I 
I rE' evidente que, &e colocarmos mais Inentes e de mud.a~, prmc1c .. _:ne: iie o MlEIDA LEME _ Quando f3e estabe- no Milnwtérlo da. Al"fCultura, como' 
t a.dubos, maiS fel'ti1iza.ntes, teremos de sement-es d()s gener~ alimenActos, l-eceu êSSe prograJlla rápido pensava- também fazen-do política junto aI) 
'!prodi.ll;iQ- maior .. Além clli!so., para nós po~q~e aereditam que este : o ponto se ainda na . utilização ~e pulveriza.. Banco do. B~3!l - o que não é .~a.' 

IA desagradável diZer que o oor.6UInO de prmc~ que de~ep:lOS ata .. ar... dores, me.nurus. Posso dIzer que Per .. nOESa atrlbUIçao - para que faclh-, 
I adubos do nosso Pais é insuguificante. ~~curamoSls:errlC~()gO qu~S "?S nambuco resolveu adotar também o te· o empréstimo para aquisição de 
f Se nos compara.rm-os com outros pIO e~s ex . en es. sse ;;:Q o, .VI- nõvo sistema para combater a cigar- ~ratores e mâquinas agrieolas, porq~ I 
,pai3~s., obs-ervrunos Ciue n(!sso consumo mos qu~ nl. RlO Grande do ... ul eXISte rinha. Já exsite um:a verba de quarenta bl-
. e SUU11UTI(mte red:'Jzfdo. l~ prO:!:lJema da; s-eml'!nte de. B?ja.. En- se comhate.rmas as pragas e a.s mo.. lhóes de cruzeiros à dispOSição do 
} P'1OClil'amos at?ar nesse sentido e ,.r~()S ~ "'"'''?ta.to com o Dlr~D-lf do lésUas que atacam .nãC?' sômente as I agricultor, ~~fim de· que o agricultor, 
, com prazer· ver1ficamos, na seman:t 1 ~,c:t".~tórIO Teeru.co de Agrlç~u~tura plantas, como OS ammalS, resolvemos possa adqUlI'lr essas máquinas. ( 
~ pa&h.Ô.a .a. assinat'.lra de um convênio ?_a~ll~EstadOs unidos com o fw de g.rande parte do nosso problema. A Quanto ao preço das mãquinas é 
1 com a,' Alie.nça. para. o Progresso-, .o rrn,p?~rta..""1:I.OS semente de_soja . pa~a I aft~~.e a brucelüse slio moMst.ia,s. que matéria. que· foge à. no,ssa alçada .. 
i~ qual deve trazer pva o Brasil malZ 3:qUe".Ie XltadQ da ~ede~aça. o, pOiS "na~ pre.JuaIcam enormeml'mte os nossos O 1ntel·~~te é d1zer qUe a agr1cul ... 
l de' 15 milhões de dólares. exclusiva- a ten:os. aqui. ~ dizer qu~ is::o e rebanhOS. . tura b~asilelra foi mcn~da f:!m &6'" ! mente para .a. importaçã.o de .a.dabn,s, perr:fe~tamente Vtavel e talvez oonsi- O SR. GRO:ACY DE OLIVEl!RA _ tema ?;ifereI:te. ~ão fatores dIversos. 

que será feita'·não 'iQmente pelas oom~ ~m~ que a.. sement-e ven.ha em. ou- .praza aos c~~ <:!u~ o de.stm.~ <le V. Um deJ.cs, 3; oaIel~uLtura, cu}tura bá
,tpaT;hias import-ad.ct'r..s. mas t.ambém tubro, o ~tio .se faz em ~?Vembro. Ex\l., ~o ~1I?Sténo da. A!Jt1cultur\l .s.ica da P8J.S. Cnou~se entao aquela 

pelas próprias cooperativas. A semente de soja soma. m.:u.s ou. n::e- seja dIferente d'os seus antecessores forma de pensar, de reter na proprie-
Já. estamos dando conhecimento nos 500 toneladas para aquele Esta~o. que não. contaram com as verbas su- dade .. agrico!a o maior número ae 

4essa iniciativa, às coopera.tivas, a fim O ~R. ME'M DE SA NotlC!a .bstancíais necesdrias para um gran~ bl"tlÇOS para garantir a colheita do-: 
de que elas entrem em contato com agradavel . dá V. EX:). Sou. do RIO de plano d,e produção nacional. produto do ouro verde, que foí a cOw 
a (L\CEX, .para obterem a ordem de G~an?e ,do Sul e sou entUsIasta. da. O SR, MINISTRO HUGO DE AL. luna mestra da nossa economia. O 
importaçã..o. SO)6: E cultura. que deve ser desen- M!EEDA LEME _ Mu.ito obrIgado. agric.ultor não pe~sava ~a mecaniza-

, Esses 15 milhões de dólares talvez VOlVida·, ampliada em nos.e:o país. E<>tamos também lutando com essa çüo, que sern.pt'e f 01 reduzid.a. compara· 
il"epresentem qua.se 50% do que o Bra~ .o SR. MIN1STRO .HUGO DE AL· difkuldade. A verba para. atender ao da à Argentina e México. T~os, 

. 6il importa. Noss-a. importaçãO' ·J3ciJa MEIPDA .LEM'E - EXISte o problema fundo agro-pecuário estava com um hoje, p01reO mais de oitenta mil trac, 
, entre 22 a: 30 e tantos milhões doe dó- p~esente da compra. de semenres para deficit dE" 4.20.0 milhões de cruzelros, tores em funcionamento. Para .se ter 
: lrares 3.J.lUais. Então, já há um aumen- dn:ersas produções aqui no _~ent.:·o do Outro p~nto import':tnte do nosso idéia da diferença, baste. citar, como 
to substancial. Ainda ma.t.s:. os dóla~ PalS - Centro-Sl:!.1, POSSO cj'~er. programa e o da meca.nização. e?enlplo,. o~ Estados Unidos, que têm 

\ :res que agora vêm para o Brasil .serão· O p::raná esta. precisa.ndo, neste . O SR . AfRANIO. DE OLIVEIRA cmco l?ll!Ioes; a ~lemanha,' maLs ~e 
trar..:::f-clw.ados em. cruzeiros e irão> rn .. ~üen,Oj de duz~ntas mIl sacas de - No qUe dIZ l"e~tJe1t.Q ao problema. um milhão:. o Mexico, duz:lntos mll., 
ip:ua out:::ó setor de' máxím;' impOl"~ s-e:m~tes de aI~od.lo. Vamos pf.OCurar da aftosa - e já tive ense.io de con .. e fi Argentina, mais de cem mil. 
tância, qual seja, o do crédito para o aUXllIâ~lo. HOJe mesmo,' às OIto € versar com y. Ex:). a l'es~.ito _ te.. P2.raIelamente., .procuramos esqtbe
-rgricultor, pois é imprescindível que pou~o ... entram?S em cO!ltato com o nho·me b~tld? por êle e Ja. consegui loever. utrut PO!ltIC~, .po:demos. dlze~, 
êSre u'nha maior crédito par'a. atender G~t~mete do R;IO de JaneIro e Qo Se-cre- a ap~"Vaçao ,?e uma emenda sôtlre.a agressl"va·, da fbraçao do, p:-eço minl~ 

, à proc:;,uçã.o, parque ela está sujeita a t!lno de Agrlcultura daque!e Es~at'io nec~slda.cte ae. f~zer voltar a funcia- mo P~l'~ pz:cd.utos agrfcora-s, mas pre 
, acâo <io granizo, à ação da gea.da, à ja deu <>. esquema do ~u~ v,aI. preCIsar. ~ar o laooratorIo de Barretos, que ço,'!UJ.lllIn.i> pa~ o produtor, pr2ço 
,aêão <b. s'éca, da.s enchentes, das pl'a- ConsegUImos qlle ~ Mn?~té;rlO da.F:a- ~urante tanto.'> anos atendeu àquela mllllmo que ~3teJa.ao alcance do pr~ 
«as e das moléstias. Dêste modo, cla.. z~ ''PUSesse à dlspomçao do MInIS- a.rea, e agora está fechado há vinte dutor. Acre.dIto sInceramepte, e <;lI .. 
ir'O' qu et agticultor deve ter m3i01' ta- téne da Agricultura uma. vef'!:m que anos. Gostarí~ que V. Ex". ,. nes das- zer aO agrlCu.I.OOr que ele prCCIsa 

'ciUdade'" de financiamento, de crédito, n~ é mu~~ grande, mas que. va} au· .se uma notiCIa sôbre o assunto. p1.a~ar arroz, a~end~im .fei,jão se 
para. então. poder dar o seu aumento X1.~B1. E;S,:;;a yer~ é de l' b.IIhão e O SR. p~smENTE (JOS~ ER~ ao fIm w: colheita. naO hV,er preço 
de produção<. ct.l.ll]"lhen"'-:>S mllhoes de cru~elros, que MtRIO - PedIria aos Srs. ~arla.men- c~!l1.pensaa.or. Como. exemp.o, poo:SO 

tem res tOs a }J"'"..Igar· n-o F!tndo Agro- tares qpe aguardassem o término da Ci tru: a, ABCAR, que com a sua pró
pecuário, para atender aG sero-r de exposiçao do Sr. :rvllnistro~ para fa- pria rêde de extensão, não consegue 
<:emeHtes, zerem suas indagações. _ trantlannar a.q u e 1 a mentalidade, 

o. SR. MINISTRO HUGO DE AL- São· Paulo, com quase qu:atrooentos 

Estamos . observando com muita 
atenr"ão- o setor de fertili2Jantes. Temos 
um gIuiPO· de tra.balho - juntamente 
com v Ministério da. lndústrht' e Co· 
rr,J;rc,o-, que está enca,rregado dêsse se
tor - temos um grupo' de trabalho 
,f>'\C<1.it"".inando o de;,;envolvimento e am
r:liação da. indústria. de adubos, para 
que o Pais p:Jssa sair da. fase de mis·· 
turaê::r de adubos, para entrar na de 

o SR. MELO BR.A.G.A. - Bca no. 
tícía. para. 'O Paraná.. NO$a sa!ra de 
alg.c:dã.o vai C'lir de 'ro% em' relação 
à de :mo- passad·? 

O SR, Ml:NL"rRO HUCO DE AL
MEIDA LElME _ O problema é de 
adIlbos e também de sementes. 

MEIDA LEME - posso- dizer que Ca&aS dê l.lvouxa, tamWm não o 
êsse pro.b1ema da aftosa. _ que é cl-~ co:ns.z.sguiu. se, poré-m., o agricultor j 
magna unportância _ foi motivo de tiver' a. certeza de que plantando de~ 
minha aten~ão. terminado produto vai. ter um lucr-:> 

Estou fazendo um esffuço muito mínimo, êle inverterá o Eeu ca,pital 
grande nesse sentido, mas exi.~e um na aquisição ti;: máquinas, adubos e 

~'odW'ão. . 
atrito entre' a campanha <le aftosa sementes. 
e certos setores do MJniswl'iQ' ad 

Há uma. necessldade estimada em Agricultura. o assunto- foi levado ao conheci· 
'mento do Q"O"Vêrno, na reunião de 
Mini.sttos. Conversei cent o 8r. Pre~ 
sidente- da. República qUe recomendou 
fôsse cOllstitufda. uma. COmissão. com~ 
posta. de- membra.s do Ministér:~ ·da. 
Agrcultura. do MinistéTio da Fazen
da, da SUNAB e· do I\Illlistério do 
Planejamento, para. estudar o assunto 
Planjamento, para estudar o assun
to. Camo o as,sunto deve ter solução 
r.ã.pída·, por.que o agricultor está es
perando :Pnra.. ver' o que' de futo existe, 
pase-o diZer, com prazer, que a Comis
são está concluindo os trabal'flOs O 
talvez na próxJ.ma. semana o proces
SO será elli!3Jl1inh'.ldo à esp.2ra minis'
terllll.. 

Val~ a pena observar com. atenção 
o Io:(,blema de adubos fOsfatadOs. Sa. 
bemos de que exist-e em nosso Pafs, 
Tico ne minériOS, que tem fósforo puro 
à. ::r ... .:.\! de fosfato, como também cs
tud:unas .a produção de adubos nitro
ge.ll:l<!oo, que entram em. nõvQ tipo de 
adubação. Temos o amônio liquidO 
para distribuição imediata, ou uma 
~)Utra forma, para que o fósforo e o 
nitrogê-nio entrem .em p-: :tçEo. O 
lPotássio talvez seja problema mais 
sé:rio. 

Acredito - e rEpito - que é de má
xima -im-çortância que- se modifique o 
e.<;tad{) de coisás qu eexist eno Brasil 
- que êste ruís deixe de ser mistu
ra<lcr de adubo. e qUe entr.e na pro
d'.lç;'o, para qUe o agrltultoI' poz;3a 
d'spor de maior quantidade de ferti
lí7.f!n:e:;, e, dessa' forma, poder aume:l.1· 
tr .. ,:: a produção. 

Por eXlhlI.plo: o cerrado que está, em 
redOr da Capital d~ República, am 
uma. resposta imediata e positiva l'O'n1 
a ~jmplas aplicação de- fertilizantes. 

O S",- OROAcY DE OL!\IiEIRA -
Sr. Ministro, não quero interromper 
a brilhante exp:osição de V. Ex~, 
Quero a,penas consultar V. ExIJ. ESbre 
o seguinte: permitirá apart':.; no de
correr de sua expoüçã.o ou posteno::
tn:~nte? 

"200 mil sa-cas -de sem..entes para .() Pa- Estam0S olhando com' a maior aten. 
mnã, como também existe o problema ção para o problema. da mecanização 
de semente em Mato Grosso,. Goiás e e, COmo tenho dito e repetido., deve. 
outros. E$tados, 'Principalmente. nu que mos arquivar a em~adG O hom-em 
se refere .s. sement~s de milho, fe~~ã.<f do campo deve ser valorizado a fim 
e amendoun, que s3.<! produtos 'lS~ de que prodt&a mais e atenda a uma 
:Pensá.veis e de nec.eSSl?ade Ul·gent.e. área maior. Em' vez de estar traba. 

Como é do co1lhwemm;:nto dos· .i.irs. lhando com 3 prtmitiva e rudimentar 
Set.a.dores, a solUÇa0 dêsse prob .ema. ferramenta. - que é a. enxada _ ou 
não é fácil. Chegamos at; .a. traba.- utilizando a máquina da traç,'ão ani
lhar .Junto às usinas porque atra.ves- mal, que já prcC-uz 20' ou So. vê2e's a 
um03 00 fato uma. situaçlo difi~ll.. sua capacidade de' trabalho aumenw 
Além. de ()utros. fatôres, tivemos a sêca. tada de 50. 60,. 100 ou 200' vêZss. Is.5o 
em todo o País, Sobretudo no Nol'- não vai absolutamente ocorr'er com 
deste. e, dentro' de W"JCO .tempo,. a si .... o trabalho dQ homem do campo ao 
tuoc.ão- poderá- tornaJ.'"·se a.fli.t1VR. contrário, vem dár~lhe major capaci~ 
Assim, com a ool.abore.ção das Secre- dade de trabalha, 
tarias de Agricultura, estamos. pro- o. Brasil já P~ui oito 'fábricas' de 
crnando. r.esolver o problema das se- tratores.· Até o trate! de este1r<a já 
men.te;g organizando centres de pro- está .sendo fabricada por nós. Foi 
dução- em, zOnas mais n~t:e.ssitadas. aprovado a produçã-o de tra ror de- eE
Acreditamos q:.e mesmo Ú"' Esta-do' de teir,a,. de 95 e 1Z.o. cavalos para. a. 
Gc.:is pcdetá ttansíorm~r-se em um'l Deutz, em Minas Gerw como tam_ 
rE';,.ifro altamente produtC!R. CéJn uma. outra ind::str~ vaI .suraoir 

, é AlI" h~'- - Q • Ao ladv do plano de sementes. orga~ que a lS C o<U.U./.ers. 
nizamos também Um prog.rama l'ela~ O SR. CROACY DE OLIVEmA _ 
tivo -a vacinas, inseticidas e fun'ticidas, De preÇo quase inacessív:el à maioria 
mostrando a. novo. técnica de sua. uti~· dos agricultores. ... 
lização. Por exemplo, quando do a.ta~ O SR.. M'TINlSTRO HUGO DE AL
que das cigarrinhas aos canaviais de MiE - Essa questão- de prt'Co é muito 
Campos, colocamos lá wn helicóptero relativa. Outro dia conversava eu com 
e um avião que, com alguns di"as de enge.nheiros-agrônom.os. e soUbe que 
trabalho, conseguiram '{Julveri7.a:r uma: os. produtores de batata esta:vam re .. 
área. ba.stante extensa e eliminar o' clamando o preço. de a.dubo e de im~ 

O s·a. MINISTRO· HUGO DE AL·· foco de.!:sa. :prar;Sa. Os próprios usineI~ pl.ementoS' agríC'Olas. Mas sabemos que 
MEIDA LEME - Se me permitissem, r-os e f01'necedÓTes ficaram entusias- a técnica usada. pelo· aQ;ri:cultor é It. 
fros ta,ria de fazer a ,exposiç~. mados com a OOva. técnica e pediram responsável Dela: sua nlaior OU menor 

Sei da responsabilidade de uma J)"J" 
Iftic.a agressiva neste setor que. o GO
vêrno tem de enfrentm-. Se at2n. 
dermos .sômente cinco pro~·.lt.cs, o 
cálculo que estabelecemos, de ~nícto 
soma mais de setenta e cinco bilhij,3 
de cruzeiros. Devemos.' porém, estar 

:também ao lado dos que trabalhc.m 
no oomércio para evitar q'le tô-1a a 
ação fique paJ:a o Govêreo. 

oomo os EsI:a<úJ. Un!.dos da Amé. 
tica têm grande experiência no as .. 
tunto,. solicita.mos. o seu a.uxilio. AqUi 
vieram três especialistas par" cola_ 
borar conosco·. Nos Estados Unidos 
existe o preço· mínimo, não fixado na. 
época.. Agora estã'O sofrendo com a 
superprodução, não conseguindo ven.~ 
cer o sistema. . 

O SR. EmESIDENTE (José Ermf .. 
riO) - Perdoe-me· V. Exa. a. Inter. ... 

A 
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up;;ão, m3.,s 00 mem.bro;:; da C:;:,l!S- ) xC) di) preço }::r\ra €stcca~'. O miUlo é carôço de algodão,' que apesar de se-\ sobretudo' pela responsabilidaode d'8 
ião foram Chu.:l~ad(}s p'Ma V01.1~~3.0 1 CO~.l;:;-:.rv>i.dQ com 14% de umid::de, pr.r- : rem oferecidos em (:()udjçõe.s íavol'iÍ- .::iel" t.a~v{!z o malO! celeiro ('4paz d. 
jf~cr~t,U. ~ i cellt:l~:-m fcrmiclá\'el pal'~l JXldt"r") veif:, repl'e.:entam Um ônus parfl. nos... at-ender 30 desenvolvimento .de 'LOdo 

!.S.~::ll. su,s,!Hmdo a sessao por. ::ll- l·fo.sfer:r. ler pa.rt-e do.!>t:U pJ'6prio de-I sa .{:C',.""nOrllla (! um dt'se.!iímulr, à n(',s- (10 uni'Vcrso, pOsto que se pensa'~'I."_ 
pn:; m!nlltos, . i pó,;:ito, evitando &ze f1c:'~, .... \!HUO pr.ra 1 sa. produção! ~ ~. . . rel'á uma tremenda oriBe de ntmen. 

, _ O SENHOIt PRESID-ENTE tJQ:;ç o GOVê!'DO. " O SR,. J.\DNISmO HUGO I;E .Úl.'; .nác apenas pelo no.,:;.'iO. próp .. io 
E'. ,'o i',o· "- lt3t:í re3.l);;l'ta t H'.'::sâo. ) ~>-~ç. ~!,:,tenw. ~ mulk u~il~ado e A~MEIDA LEME. - Exatamente. E t Cl"~')c~~nent-O demográfico ':um~ [.:; .. 

C;)lÜillUQ com a. palrv:,u .J. Senhor I pelffiltua que fiquem, os pl'opnos prc-j ate poderíamos cüa.t exemplos Pflxa.) pu.al;:'.lio que cresce l!~ proporl.fliO da 
11 .li.::t.(-o Hugo àe Alm~l1ü Leme. rtutores com parte do milho c0th!do' e, demoma:rar u importâhéia deGta pob:- 31 H 1 4 milhõe~ por ano!) runs ain;
- (I SR. 1l.UNISTRü HUGO. DE J d?.Ha. forma. deve o. Om;êt,.::o CGIn- tiro doe produção. • . dI'. em consequêncin: do de.::i"'uvolvi
ALl' .. H!:IDA LEME - Sr. Pre~:,idçn~~.) prur aquêle milh':~ d::!r Wf:ura.nl,'{, prra Sabem todos Os Senr-.ne.'; Senaó:- menta da Asia' e da Afl'i.t~a. A:>.sim, 
t!()nLTJu?.nüo a expnsição. devo diz::r' flUe tenham o esto-qu~ preClSiL .' I res c I?eputados qUe tivemos exce.J pr;.ci.::a.mos prelXtrar.noo para forne. 
qu:: o cjbd{) da _ pOlítica do preço t D~. f,lto, essa qu~tão. d:\ i'6de de lentt:s safras de m.ilna. há pouco t,em- ccr alimentos não apenas pa:'a uma. 
[llíl)~m" pr;:Jritário, p)urianual, .-h\ j .silos e B,l'mazúns é da má;:i~n:'. im- po, a potlto d'c e,<:t>,rnl. mexportan::lo p'bpul:Wão. qtl~ será de 100 rnHhõe'l 
e~t:1 eln SUí\ fase inicial pi·OD.k'\·. Os 1 portância para atender a ê-~sc àesen- I ainda n,) mês p;158ldo. N) ent;a,:!:.C'., dentro de pouco tempo, como amda. 
tér..:;co:-,. termimuam suas rwn:,õcs e i volyimento do. agricultu:-.;\ em nD-."~fO, a7~r~ t:.llcontl'.amo-nOs .nu1"" ... ':I. situu:--ão !lara exportar alimentos p~a outros 
rcredito que ainda est.a sernan?. pos.- ! Pals. . . I dlflc.l, tla'Jez at~ tenhamos de 1:.n~ ;valses. o que, de resto. em mult.1 pe~ 
s::<m·'):; ter (l base para. disc\L';Súo, O outro e}2men!0 fllnd:me-::-:tal, c''::-[ port·ar cinco ou seis milhes de srco.,s sa!'ia na nossa' blllanç-,a de ~)lh:,al~\en· 

O SR. AURELIO VIANA' lPe:a mo tive oportunidade de diz';::r, é o para atender à nO~.a pecuária c à tos, projetando nosso país no ct'nâ.-
Vl'{t~:n) - Sr, Presidente .. ~-cho a ~;_ e!emento. eCG~ômico, b,!Í$lCi) para o I nO-E~ a\'icultura,:, ~ , rio uaiversal. , 
P;1S:Ç&O CJue Vem sendo feita tôo lm_ ,de-8envotvi!llen<o da, p~~dtlção agrico- O 8.R, ÇR-OACY OL~VR,-R!\, - E O SR. SEN.ADOR AURE!.rq VIA_ 
por:nnte. e:}m ~\) objet-.ivo de sbment-e! la, o c.;;dl~O e ~ fmn:lcl3.'l)lent{). pref.erIl'el ][',,;;;0 ,2 faz.-,;..~ ~mpcrt~ge'~ de NA ~. A equipe de V. ~8.. J;l e.st~, 
~.sc;:Hecer ou de formar uma Tnentr._ Cc-m qUe p!?.z ... r ~ po~so ~.gora in-, lcntuha.s e eJ:""l!n9.,s secas, Nao me entus,.a.s:na(ia CO!U o l!tJvo p:o~Hlma! 
~idflclt" e C=>illO diversos ~oler<r-..,; A[nd j fo:mer .~os ;~rs. Sena..101'('S ~. Senh? ,c,::h[l.)rmo, O RIO Gl'f"r..d.e p:"OOUZ ~r~ l.;so. pa!'a mim t'! de lmp,):".a~l\:'~ ca... 
€é'::J() t:::_ v:Jtl1ção Jt\ <?m ci!nf!... C\ Irc ..... lre~ent.e8 ~ <lue a (Xo::~e!1aça.{J j vilha. e lentilha. Temo~:a ~m e.b~m- pllal . ., "H _ .. 

O SE~~nIOR PRESIDENTE , ' N:Lc.on.al do ClédilO R:Il'nI, _H1 ç'l'ga· dfi .. ncH\. Não cot;Lpreendo pOl q~l-:! lm- O sR. MrND:5rRO HUCO DE AL-
};j',':-!írio) _ Todo:; po dem S-;'lÍl~ t~ Q,Çe ,m2.:!da com, f".ell !3ecre-t.1.,,.-jo Executivo, por~.e.r ês.<::es graoo 110rte (,lmel"lc.anos. M"BJIDA LE":;\lE - Claro. Aqui f'!>tá 

O SR. AURf:LJO v'rANA .~. " se- ~ ;ém. sua dlretofla pront~ e poderá - Ore. ervilhas' sêcss! . -. I um ~.g:nrp() de Dire.tores que por.:lerá 
-;;-..; ri>!. muito btel·et)srnte fW t1d~sa 1 .moa n'esta S21!lana !mc.a.r um es- t O SR. SE~ADOR MEU.J,) ~RA"t ... A ('on,lrm~~:-" '-;'enh-o dllo, e na/) me ("a11.-

V E>;n combm3.l' C(>tll o 8r J'!1j'tr {!leio de seus re~-l.ulame41tJ.S, pura que 1- O Pal'ana, .no !l.llO p-a$;'c'v~J;.o, .p:c~ I~o d.: t'f':n!'t.l·. c:-;t:l fllo..'df'à f1e tl'a~ 
O~1tl\, dIa p:tr~ ".J)VA, rnl\l;,no" '-, o I po."-fJil. ·df'sel1vo' Yer sua rGã'D. I dUZlU 35 milhões de saC'lS de mllho: oattw :~'e a,l·:rft cheg.Qll :"oi hrol":t. da 

- F.er te.tn ex'x::slcít,,) ~lllPle~1~~ta~al~ 1 Esb- ~OOrdel1{'~r:ã~J~BetOn:tL de C~é. é~te an,), .s--llrl: p}'Odução tal-;ez' n1to 'l~:Jf't't.rl![ Ai;,í)TIümo, d? VPI{'!'h;á_ 
Q1Je ollvirt"llos, e, D.."',sim Minis'tr I dtto "RUI.a! Já du;p'Je ~e vlnl e b'}l:IOt6 !'\k<rnce 20 mllh9e.<i· I !p. d\J, e!:'-'l}t.mt'31:",. dOlnéJ!'!~o: {t" t~<. .. 

---t'ão pl'!rrie!ia tr-mpo Nr' O t' O de c.uzelros doaaos pô!! Al..Lança l-nlla ·0 SR, ~1D:rr5rnO HUGO DE AL- 1'1C''1 ~<í:rl'lce.a, . 
(ji'!)(h {J meu Os 'out/~ ~OlOl per- o Prc~r€:'iSO e recebe!":i ffiaJs (linda ll\tETDA LFJME (Ag:-lcultur9.) - PCl'~ (\ 3:-? ('l':OACY DE OI!V3:I~L\ -
J)1->~Pli\:"'-1 s e ·Spn.adore c ~~eg ... ? -I v~nte e dom bilhões ne cruzeh~.:..<: e que agora estamos numa sitUR<:ão d'- prlllcl!1-;J~ln~nte <lo técnico rnral. t:l~a 
r.'l") 'nr\:-dc-s (~) reJat'; ;;; t.ao .C}~. l\U)f:ra maio:; quinze JlltJhõe' dsdeal6- fím1. em matéria d~ llülho em ma. t'ulli>~'m va.i I.f'r ,\';ua oPOlttl'l'rj.lde., 

O 1SÊ1\!;'OR' PRE l' , P~"I)'::~l~ao; I ainda qJlinz.e mIlhões de dála.l'es. que f tb~Hl.de nmDaro à-nrodução . O sn. M1NIS'rRO HUGO DE \L~ 
Fnn:rw;~ :... B Ex!!. ~tfENTE,., ,~o~e I tr3.tk'formrdOS, ern "!ru?~'!it'o.s apó,5 a M:\<:, são ê~t.e<: os elemel'tos je quI:' METL.~ !;.'lvfE .. "- P"e~I~"lm~)\ ne;;tf 
t.,. ':c'\ tel'1n1n r' v~ u'( p,l~!Wl!a ,venda do aduoo proven'elld! do ClJll- !lOS .·:\,f'.1emOS p~ra êste p"'g:a.ma moment\)o ~ ·f:\f () palitó, ~n,·.',:hn.r 
f1~,~ ".0; , ~l am :mas rcun:oes e j vênio, será- incorporado pam êste fml, ; de ~ ':!tll;a a Cl rto pl'uz\J D<;l1i;ro como vNdot!"':r:t. erltÜpe, .• ldo :~n rel" 

, .' A; pem;untu.<:; que t'nh." t', ",.,,, fd~t-inllndo.s.e. n';) S'lbsi~iO d!t rndÚ$8 II Ciêst·ê ,€,spírito". já' te!l~o.'3 ta:n~bérr~ l~r~- lia ;nml;!.l" p:"'a dt:,,~-lhe "pr ~,;"ll~t"." 
1\.Im::=;l,'o -Prlpn 'In n' 1 .'" a UZ_l :~o I tTla- de fert,l}lM1Üt'.<;, g1'a.m~dRo unVl POllhC4't p:'l.n\ llrGlO uesLn ~F,t;"a_fl.O, a.f:m 1e nq'jg.'·mv.! 
"r,;~.lnt'J f.lU'~~i ~~:{J!ne;W:t gu d~" 33. E!.,:, pesta· formn. tel'e~1o,') uma polit!ca I pra:.>:ú e ~nm1J-ém paTa, longo pl'.'l20, nOF-;<J!! pl'oce.ssos . de pr-cduçflÚ. At:A 
fl,~ Co·'rrrc"<.:ist f -\i. a" I:, e. 0<>1 onent.;J.d~ ncs.,<:f' He!1üdn, I ' E,nt~,;t,fJntc, ~), Mrn'stl~rio t,."m nUl~\ ::lQm, ,nOS50.3 Ü"'I.1lCOS OJ I" ('1)~·~-e?m8 
l;o'::d;,';l ··~<u·"·· q~~ _-9lt ,\ ~hlllln~r:: Estou c~ntinuarnenf~ tODve!'s?não .ac:úo r.ii;:ersif~~>l~a. q'le. valia, 1er,de a ram d~mon ~rnl'. _Ma.s- ,)dd~n·,;s. la~ 

. m''l~:1~ '~ntr.sa'de ~1D~~ el,\~~zOS e~ 1 c-~m f? Presldente. do B~.nco cP,; B:'n- proj.~<;ãc e.~ mdlo até a ~Ol'rr::lção, ~o ze7,m_~ltt: ~ se l~ao tl1:er'''os, ~!(\H>.r6. 
O SR i\n~H"'TRO ~uaJ) 'I sil, .dlzencln da lmporbmc;!l <la ne~ pl'tlJ1C) :i9;rlCQ1a, FO~"J'i1tn?S o. pca.tl p uma .:>ltuat:1n nuuto deMgr.nd:H'el pa 4 

·Ar. :,TETDA LE!\fE.":i_ . H" D~ e:~sld?-dc de de.scnvolye.'--:::ie uma poli .. co,.o enxel'tado!", o .t~'[ttOt'lt)t,3., o te~- l'a <) fl:t,UlO , 
é ('; "e nfing'~ -diret" O ?bJe~."(J ?~liJ I tlC:", para Que () egrJcu~wr P{)~.s-a lI:!r n.(l)· ('1 Lm. ql:cr d~"er tr~~b:J.lh'tmcs O SR., PRE:SIl)ENTE (S:!)]ador .10-
tc';'".; '" I, "meu.0 eos_ pHl ,u~ I maIS fa.cilid.acle. " C::HU tudo do que depende fi ação tio sé ~rm1riD) - Senhores r,o;"l{Jrc2s1s
t~l~'!; ~,-{ltl {H!'.3 ~quela i">lt~faça,') €X'.~:, Devo dizer, que recehi co:l1 Im{'!"'so Minist:ério d'a AgricUltura. A:~,!' dis • ."l!stás, ao ~~uillar sua eX"J"}l.'siQ;}O., o 
l'1"l"";',<>llee '~tPle?~,;, :La..~~, d?! q~~ P!H7,M". e yer:filJJ. a .gr3.~de llnportaJl .. 'o ~em()s que ofel'eçer ,:'.0 ;t:!l'onOffiO Senhor MlUwtro Hugo de Almf'1d:\ 
r.~'l;ll dr ~,<;~.~;.Ia:: L_'Jml. ,11, .-0 Cia_ o pedjdo que me ft,-z () S!'. Depu- e ao .'eier~:-.ârj(l corno l~'jt\lin. ntr ao Lema· deu.n(}.<) uma aula prer!o' Q do 

,1>~ - ,'U' ~~ec",o. qu~ E=~Ja mO~,lfl: tDdo Afrânio cl~ Oliveira, a ~·espcHo ~c.çnomista, cU!'so.',_m.aLs Hvanr;ados, a que pretende fazer à fren~ do M[· 
f:;;'~'1 ~ ~ "~~,~giêl~~m~?le d;.z!·J,ro :;'°2 : do ~r~dito a.grícola :nóveL parn que especialização, os Cursos de' ,és.gra- nistério dá Agricultura. C:::-1110 !á 'es~ 
ci'" r~Po'~~abi1'dade (! - <;Xlf'~ h ... la~ o agl'tCuH-or tenha maior' f:-cilldaee ~! dua~ão, para que pD.ssamos dl,~rj()r de talnO!'l adlanlados na hora· \'t~u pa:;· 
f;""-.-·do ·õ'óv· l o ,e ~m:1 H1.. a , e pos.::;a atender com ma':::r r,lpidez ê-:t pe.<:quisad('TeB. Na a~rjcullura 'ten:os S3r a Presitlênc!.a ao nobre Senador 

..:..... ~ D~J;':~' :6 jem , I?Gra }411~. lla? \e~ cu aqllêl~~ agricultorl:'s um.a :du~diO diferente da êq Í11-dÚS' António Ca.rlos tJ:ir.a ~ler clir:gir 31-
o;,·;<'LÍ1~.~~Op~,1{m~ft?o.ex..\St.l1 un'f"deá.' ítste slstemn. esta rnod!fic:-e5.o do 'I'ia: ':..:dó t.em que ser ·xp~;·,mcn- gllma,5 perguntas ao Sen!'.or Uinis .. 
gr~'~'.'~~ 'con'~~ ftn~'~ 01 1 qlle ,SO ter. ~I crédito, rural deve s'Pr encara-cta cem '~ado e pe.<:quisado cm- '!,\mNl próprio, h·o. ' 

. P~l'~D di;<,~' Qly.l ~s~c Ch"ld0 c~' /)b.íetívldade~ para que s'.Õh efctuaur.·l "ra.balho df'l1tm rbs ccnctt~fj·'s me~ O SFt. ANTôNIO CARLOS (Pela 
~endo~ feit~ 1J-~',:l:;do e~' conta:Sla ~ .Inetruçao nO 263 ~ll BU"Y1QC ve:? sO!ÓCdCfl&, ~e ~olo, "ch~a hO'T,t\~l\ f ordem) _ S::- Presidente .:l.nte~ de 
"í 'i rr;- , . ",. ," ' ',' L ns I faclbtnr em parte. pO'~ os bano:.s Ja I '!\lltwn" Nj>ôl "::e podr i 'YI '1or t (\l', c~mo V~" : . ·'d· -

\'- I fi,:; reo.oes .. , Os sl"t .... mas eXlslentes" prc"uram m"'i o 9."-"·C·I!L ),. cf"" i d" .. . I'kn\'l I<ow" l"e bas I . E"u, pas.')aI·ffie a Presl e.ncia. 5.0_ 
P'!\1"1 Qt!C hr..ja. penr.~l'ação, I do "cr'dito· "e sfin",',c·; ... ",,',~n·t· r.ec .... n.'nta n us~flp,a~. ,o . rW-n:\,'- n' ~,.t""' ..: Ilclt .. l,l'ia me con.sideras.3e i.l.lSI!lito pa-

F 'l' le' me t .,t, I d"· ' . , "- 'C\ ~ .) para a ,a. para 01 em u l:1~ .al <, J.... " ~a to.er ai um ~ .",,'1 t S • '~ .. a ~~a n e,a t·",'" 'p~>n o, e \'lS~ produção aO"l'ÍI:"o18. . f'bT". " ;.o •••• g. as pd""un,u ... 0 ""e-
ta. que e () do preço rrtul!.l\10 para os I o . (I, • lrp, nnor. :Vj,Inlsko, quando de;xar ;t f're~ 

. produt.ores agrícola~, est!:,m:-.<; (üuau-, Alem dê...<:se,,, t.ré.:: f.:'<tõ,:e-s:, prijçD mí./ /10. ,propósito. poder i lff~es c:~u!' a I.';ldênda 
do de forma um taJlto agre.s$il'a. 1:1'1 I ntmJ, 're-fQrmulnção e -o estl.!do d2 tê· Slf.t:O('''io /je B"a.."Din. ::~,'(l êste cen'o- O ,3R PRESIDE.'NTE (S~nJ-r1.or Jo_ 
r~f{}rtnul-::lção do sistema de sUas e de de al'mr..z&ns e si}')'". estoU1os pro· ,io venet.:'<.;ão q"~ ocupr. '.Ua.'jS- df l~m sê . Ermir;o. de Morais) - Pel'fei:a_ 
n.m'~'lzf:r.s existentes no Pti.s. E' d-~- vOC-:'1!ndo. po.is êst..e nssuMo não COlll4 milhãO' dn h.:rti!l'é5 d,l wrrHól'iJ' b~z.~ nlente, 
sag''.tO·tiávet dizer: mas. g·pe.c.;Ql' da rêàe pete a-O Ministério da· t\~ricttltur\.'l, é B-ileiro. Temes que pensar em vá· (Nestn. altur:l, fi ~ Pl'esidência doa 
de si~';r:; ser insuficiente, rede (lUe não da., CIBRASEM _ o fin:lllcitrnento e rios Tatôres. tipos de fertilizantes, ir- tl'abalho.<; pMsa li ser ex~:'cida pelo 
-está clistri.buida de acõrdo .oc.m os o ('rédrf:t~~- estamos ex~minn.ndo. o !'Ío'uçíio. ae.ua, êtC. My.s igto '~:'!(I Srn!1or Senador Antônio Carlos). 
prir!cfpio~ téiníros. de ronformiddd'ê que acho da lTI;lior' importf!.ll(}:a, a 'raba1ho (,ãl:a um l>rü~Ulma a li)n~o O SR. PR.ElSIDENTE fS:mad~ 
Iam ,0 levF.nt(imc~t? .feito pelo~ (;rgãos formação de e.~toq;'I~S r'2";.tn:~cto~·ee. , prazo. Mf!.>;: como muH" , ~em :v,'le. Ant6nio Ctn-Ios) - Está -:om ao }l~
tóClll.'3Q.'" rlo Escrltóno de Agricultura Ests_é uma poltlca. Que ctc~g'Mt:lra ria di7.er o nobre Sena<lOt' ,10"''-: Er~ lavr(l, o nobre Senador ",o,;té :&,"'1"nl11'.o. 
BrDs!I-Est-Hl!:5 Unidos. é ftiÜzado tô~ o:; intertne<tiál'ios. mas é ne<:es.'3-úria~ ~íl'io q'te t-ambém foi M:..nt<:J;l'O· d:J o. SENHOR SENADOR -JOS1-:';' 'E~: 
n1f:l1te 4% do vola.me existe~!.e ele porque o preç'.) 'do proâuto ('I~'l'icola Agl':cult.'i.l'ra., nosso Mints~evjo rliC011- MrRIO - Folgo em sabe!' que ]a. 

-silo:'l em nosso pal'i, de maneira. ê::-. o,';C.i!fl, at,inge o mf.n!mo 118. Rnfra e o tl'a~se com falta de técnieos e tam~ existe Ut.\l decreto critmdo a coorde .. 
f'urJa, 'pol'que não é coloco do o pro- máximo na entt·e3fl.fra e \'olfa para o bém de dep"-'Tt.'1_mentos LMO tlue s~~ nação do crédito rural. cuja soluçáo 
duto (\ gl'f,nel o pt'.::duto é consel'va~ mín1mo, e 9."-Silh oscila. . 31T1Ui quis' vf!rificnr a 2Hn-:Jl~ilG do .SN!Í adotada ,pelo Milli::;t.ério ti,? l\gri~ 
do flem condição algum 0.. qUflse em O idea.l será estf.,be!lecermos uma oro3J'amEl' de t!pnsel'vo.cá:) d" do-lo culturA. para pôr fim no drama do 
contato- com o solo. sem sistema de reta ('.om um preço o:,n.st:lnte. e atuar 1.1:1s qual não fGl rulnha surp"êf~ ao peq'H?110 e médio lavr~l_do!", Notnmo~. 
vent.ilnção: AL'jd~ m-ajs: Jl. rêdc de I nos est.oques regulador€'S. Quando es- verifIcar não ex~srir ali l.;m df'p::uu ollt,rü,;;im, que êsses hom!".!l}.'; ru~o t~m 
::I.:'muzén.q e silo" somente utiliz:1 00% se. ação uIt.l'O.paG.'lrss-e o valor teoo- t-amcnto de conse.!"t-"açao 1.0 s.:>lol OTn, cOndil,'ôP.s de t0mnr dinheiro a. jurOfi 
de ncôrdo O;;J.ll ~o levar.ta~ellto. Te. mendável pnra'o Pais se_rl~1 o c:'tso da é claro que prcci.<:ahl[)'~ modifi ·ar (lU> rh20fL1.'~'i~. l):lÍ fOimul~r. na opl.\rtu~ 

ÃI!... mos de modificar isto. I exportaçãl::--. q'lC dEwerâ ser feita., Se a estrut.ura do MinH;t;~tl(). f'o::- l&so niclarl~ :1 Sua Exct!1ência cl.S segui1~ ... 
. Se a proQução se de:;en\'olver na fi polítIca.. fôr bem e-stah·;:locida, o p:-o- solicitei a cG0per~ção 'l~f'i: -j('. o~'ga. tes pe"<;j.L.IiL:...s, , _ ' 
forma .que se prevê, ne..'>tc, sn!r:: te': dl1t.o será e~ol'tado f,,-Ctn malores con- nismos -interr~nc!-,ntds. como n F'AO, - CO~~l ~ c1'laçao no ano. de .l!l6t 
l'~mos um de.ticii colC\Ss?l em arma- !5equênc!as, o USEI, a, i"un.1a(,ão Rr,("'kft'ller a '10, cn:rl:,~.: t'Jlovel e a;:COtR i.~:m e De~ . 
zéns e si]:).'>, para e.stooor êsse. ' 'Se, talvez, o nosso preço fóI' mais Fundação 'F'ullbri<J;ht, (1 Ins~lt:lI;0 J11- eret.o cnando a "Coordf'n:->.ção· do 
~ E;;tamos pensandi.) em uma política. alt-O f_qui, haverá quem sabe ueces. ter amerIcano de Ciê~cias Agrárias, a Crédito Rur~l" qual." 9..3 ~'J~uçê'es H. 
l'!1r1. transformal" em parte €!!iS~, es- sidade de 'O Govêrno f,ubsidinl' e3ea própria Ol'ganíza~ão .ct ... 'S ES,:ildo-s &er~m adotadas, pelo Mimsté~'iü ga. 
torogcm do produto para o produtor. exportação. E na min~1a opinião de. American03. enfim para que "'pucté,,:- J\g";cultura, para pôr fim aD r..ira.rud. 
,ExiBt.e 'um tipo de arms.zêm wnstrui ... verá fazé·)O, porque f\~"sim E'staremo."l semr;s 'l'eunil', ..,mnar esf,l1'çOi, evitar do pequeno Agricultor? , 
do de tela ventilada, .mUito, lu1 c~o gare.ntindo a prod'.lçã:>, €cstal'emos a dupllcidade ou, duaiidade de ser- - Quais' as velbas ou do'.a~óe3 que-
nJ. Corn Bclt, na pl'oduçtb de 1"1I:1ho I g<l.ranUrido ma.ior fart1l1'it, estDre.mc.s viços. I contará o Crédito Rural e ~e elas se .. 
dos Estado" Unidos, que custa. fi. meu l eliminasc:b prin-cipalmente fi filme Obeservei, ,então., que há lllt'3:no' rão aplicadas de t.al malleil'U fitle fi-
ver mais O\l·uHmo..'i Cr$ tiO.OCO,OO. qUe já meaça, nOS80 Pr1Í'3. um notável interési;e em auxiliar no,'l-lnUClll a.o alC2.nce dos perpOÕ'nos agd_ 

Se com,eguirmOo$ €>Stabelel~er um O SR. CROACY DE OLrVEmA ISo{) .pafs, pois, como diz,ia. há POHOO. c'!I.;(}res. 0-" qnais. por sua rU,;;H~ez:\. 
St.st.ema de -divulgação-, é melhor para _ Impedindo que se imp(wtem er- (J Brasil é olhaàp ll§:O sõm~nt-e sob têm dlfif:!lJldade até mesmo .!>~r':l. irem 
é egl'icultor. Que nade con.st.ruil: abai .. vilhaa e lentilhas .secas. ou óleô dI! .seU asn-ecVo de descn"\o'ol'\"iu!cnto como ;\,05 B<"I~~ retimr dinheiroj> 
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o SE:N"HOR !\:IL."ITSTRO Da. HU- nQ5S!l f'-ConOmHl, ll:c1al'o~. que, num ,"contribUiçãO dos p'J,rt~dcs que lá es mCll~CS d5.~ exi3ên:;ia.2' no::m.&:;; da '".-
00 DE ALMEIDA LE1YIE - Esta- pais como o nosso. de extensão cou. tiveram reun:d-os, e após receber "I da das E5COla.s? Continua a vigorar 
be~eeemo,':3 essa coordenacilo IlJ.cio. tillental, temos de pc-s:;uir quantidade contribuição uaãa pelo subsídio for· 1 o cvnvén,o z.,s.:;illfldo cOm () Mlll~Le.::io 
nal dú cr&cito rural, com i'pf!.u1Jm:m. grartde de proteínas retiradas dos ncciàa pela S.:creta"'ia de Agricultura da Educação pa.ra qUe o EU.:.i!10 Aci'1'!· 

'to obje~jv0 com c objetiv") di;. CQ. peixes. Ainda m::llS, é gl'anCe a fome em ViÇ:B3, esti terminando $a\'. tra... cv~a seja. execut.n.do pelo !vl1m.stcrio da 
loe.a;!' 3\) alcance dêsses ag1'~f:u::,:tres no Brasil, part;icuJarmente no Nvrte balho ('olocando t.odo êsse SUb.:J1Uio, I As;t'~cul[ura? l\5 doWçtJe.> o:'çaltlcnta,-
() crédito e o financiamento. e Nordeste. procurei veriLcrt1" a si_ fundamcl1tado todos êsse.s projetos nas pa.r2. o Ensino Agd":",.a sao ;,uit-

Aliâs está se pensando ll') crédito j tuação para ver o que poderia fazer, 5o" uma f(lr:na legal para pagar, aOs I C';~,1te.:i e e~'t-ão {\t.enQel'Ct~ ~atlsfato
móvel.' E' um sist-ema já esboçado I Sabem V. Ex\\- como é a mâquina Mumtros para Os f.stucos necesSancs lJamtnt~ as Jlecc:ssioa,.e"" do En.:;lnl> 
('nl 1961, que produziu b.o~1S rEsU]t-H .. ~d~inistl'ativa d q Ministél'j~, 0. P,l'i w e el!cammhur ao Sr. Pre,sl<lmte ú:a I Agncolo.? Qurrl o nutnel u ti:: E,:,rolas 
diJs, e' ítu€' com a partlclpat:uo dcs melro entrave fOi [l remoça0 do Su- Reoubllca ! Ar, 'otéelllcas funcLcnan-do r..o p313 ar: 
ban('o~ plxleria dar maior ;uol:.!:datle perintendent.e para mudar fi sittlaçã? Para responder às ind,aga.:;ões d~ I q1.lsnt.as e .. 'tp,o wnstruÍClas p'!J1em .~Hn. 
ilO cré:-l.vD' I e oJ:!.teT o auxílio da M!ll'inh~. E.' 1m- V .. EX(1 , pedíriB. a palavra de dois tp:c- , :!'u_ac~on<lr? QtJa!S n.<; pl'ov!C;f-nc.tI~ flQ.O-
Ma~. -EC me pe'!'mitl;!!11 V . Ex:"!s., i,n_ p:,~scindivel o cstud::> da blologm do nic:J.<;, que es~áo trabalh!tndo neste as- j tn,d,,_~ pl'lo Ministério da _A3ncult\!r3. 

vocana a palavra do Dout.o. ~OPf'..l'_ I pe!x.e.. .' . .15unto - o -9upenntendent,e da .. ' .. ut1stes ca.~(}s e. em PSl't.cular" con~ 
Illico que, tem acompanhado () ~"I. Nao e adn;lS$lVel que .tenhamos ?e I SUPItA. Jose ao.rnes ~!l Sllva e o O~l·1 reff'r-ênci3- às Escolas do EstaoQ de 
t'un:: \ mnis de pert.o, e q''.e podena Importar farInha de peIxe do Pel U, 1 tro Profe~so;: Ja~ro Lms que pOd:er(',o RjO' Gn!llde do NortE', onde fm"Cm 
presÜ'u' amplos esclarecimentos à Co- país de exteneão lit?rillea muito ~e- II re.<;ponci.'er à.s .suas p~rguntas, 1 CO!lS, ,tl'tlídas oito e some.nt~ um), se 
Jnissã'J nor que a do Brasll, e que o peIxe O SR. JOSE GOMES DA SILVA - el1:"(;nt,rsva flUlcion.ando',J COnStrUl} 

O SR, PRESIDENTE (S'..!lwdoT, nãQ pv,ssa ser colocado à dispos~ção I Creio que o inter&&e no caso é ter prédios e deixá-lo vàzios é um cl'i
Antômo CarlOs) - Está com a pa- t de nossa população. O proble.ma l1rin- ]uma 'Visáo mills geral do problema, me. Em que eStado se encontnt a Es
lavra o doutor Copél'njco. cipal de frigorífico. Procurei ativar, das grandes liuhas do chnmado Esta~ col? .'l.2:Ntécnica de Bra.:ilin? Quol ( 

O' SR, D9UTO~ CqFÉHNICo. - o convênio do Entreposto de. Pesc.:l tuto '.ia T~r;'a elabora.do ,a 'partir do plau.o d-3. SEAVE para Ilprimorá-tu cu· 
A coordcne.çao do crechto rural des_ em santos, p~sando-o à Secretana, materml :tJasl,co, que o Objetivo Badra da vez maL,,'? ' 

83 mr~da..J!Jade de crédito pel"s ba~. po.s.so informar que há iI;tterêsse d.a No els.o particu!ar da, ~rt. 18, t~~ A2;Totéca:ca. de Brasília õ ano pa..:sad.o, , 
tína..st: exatamente a lncemh'ar f:S_ de Agricultura. le o substltut'.Vo apresentam. Tive a honr:l· de ir:uu\!Ul'fll' a Escola 

do." pa:Liculares. Há lIma !·ê~e ce Alem.a.nha, em fornecer ~av:os; d,a Di- nho a d:'"!er que est~ fOI mcorpo:~au ·CO:UP:'I?n10.$ equipamelllú., para a 
bnncci,,:' UI) País que não pratlca o namo.l'ca, em 10rnecer tecrucos e pro- com. a mcsma reda9ao, porque é 1111· ccndnsão e I>~i'a s':;u f\m~lcn·"meu' ~ 
crédit-n ruraL E' a das banCIJ~ pur- !e::sõres,.e da. Ing.la.terr~. Na lng;la"'IPOSSIve1 j}~·~t,€'nde.~· fazer qualquer l'{,- De-J:<:Rma-la. com d~;zmtos alunos. ,E.' 
t.icularcs. A Coordenação de'Stina~.5e terra, eXlSte o MllllstérlO da. pes'oo. fo~'ma a,2;l'ar13 .. Olgna dê.3.:;'e no~e, sc de Qrallde u!JUdade para a reg'lh-Q 
,prilicipallllentJe a fornecer meios a I 3:10 {eitos estudos meteorológlCos. O nao reglOna,ll?,armos as soluçoes ao cent.'j·o.Oeste do Pai::; que. até f'lltf" 
essa rêde bancária, a fim fie ateu_ p2scador não Y~i mai:s na aventura de I nh'el das ár~as gro-ec~nôrnicas dos de;,;conh~cia 03 P;'O:»"2!U2:S ,..~lj _ 
der às necessidades do.s pequenos encontral' ou nao peixe, mas na cer- campos e ate as menQles do que a ela. n',1S,s'il pRtrin. ' 
.agricultores. O decreto que institu:u teza de acpar o cardum?, dos Estado.:'. i &t.)\ E'-:cola de PlnnaHina t2m ti:,v 
.a Coordenação. estabelece que êsses I No Br~~ll, o pescador ~ um aventu- I ,~,e::pot;l~E'ncto a A essa p~rgllnt.~ ,esp~- I df.seuvolv:mento, ou está par:1do, de~~ 
empr~timos devem ser os menores, reiro, ubllza-se até de Jangadas, e o IClfiC.1, d_1r;.a q;.te este art~g,o fOI tola'-I xancO' de a.prlmOr-:;l.r O seu va~to cam ... 
;não pesa. compra de tratores e má- nav1o, em vez de entregar o p1'<?d,u- mente aproveitado, (MUlto bem), p de- ação". 
quina." I\2,T1oolas. porque já 1is1')õem to., f,ica fuclonando .como frlgol'lÍ.ico i O SENHOR. SE"NADOR JOSI't ER- 00 SENHOR 1fIN1STRO HUGO DE 
de cl'éC.;~o do Banco do Brll';ll As- ate (jçsc..'trregar o pelX~. ! ERMíRJq DE M~:RAlS - Tinha pre- AL1\1E1D~.o\ L,E;.'\fE _ E~pecificamente 
.sim f01 regulament.'lda a C,),)l'dena- posso, no. entant.o, A dIzer co~: p.!'~- Iparado trlilt.a e Olt:) per~un~as. FareI a essa Escola ,tenho a dizer que está 
çáQ, I zer que. eXIste interesse d~ 11l1cmt1- mais nlbumas ~endo a p-:lmelra a l'~S- em ftmcion:unento. c'Im trezentos 

NA spxta.feira, se o Senhor Mln:s_ va particula.r no setor. FUl procura:- p~It{) dn q!Jestao das escolas agrotcc- alunos e estan1.OS enca-rando com in-
tro me r~tl'Jmtt".,. . . 'j ~o" ~á._nlguns dias, por um gl'an~e mcus em n05,<;"o Paf~. . terêl:se o d~'senvolvimellt.D daQ.u-da es-

Q SENHOR MINISTRO HUGO DE \ Illa~s~r~al qu~ dt;Sej.~ mont~r, em saO AEs1.am(J':' fcnnanuo, e~ agl'~nQm'.'a. cola e mandamOs macluinas, libe-l'amos 
ALME'IDA LEM:E - pois não. I pa,U1G, u~a mdustua d~ ~arin.ha de cerca de trezent'Js tecn.cos po. ano. l'crbas. Ê preciM .se (;ot0r mflfor de-

O SR, DC!tTTOR COP~RNIC':-), ~ pe~xe, aphcando algu.n~ b:n~oes de Cr?- Quanl,?'" estan1o.s formando em apro- senvolvimento na formação de técni-
•.. na sexta_feira,' os dOIS M!mste- zelTos. Pediu ~~ MllllS~erlO da Agli- pecuália? cos agl'icQlas e tirar aquêle fl.~:>ect.o 
rios _ do Planejamento e da Agri", c~ltul'a o auxlll~ técmco para que O SR. MINISTRO HUGO DE .AL- de formação de cu:,so gina,:ial. 
cult.ura _ com a Junta. Nacional <!e> dIga algO.8 :espeito da sardmh~ ele. MEIDA LEME. - Um pouco maiS, O SENHOR SENADOR JOSft ER
Crédito Rural J)3ra dar jru,tnlaçao !l1e!lto prmclpal para e. pyoduça.o, da O SR. JOSl!: E'R~1RIO DE MO~ MiRIO _ No Estado de Perilambnc.() 
rlefcnitiva, a fim de que !l Coorde_ fa~nha. Pretende, inc!ll.'m:e ,ltlllzar RAIS - E em veterInárIa? tem duas escolas cheias de prédios: 
nação po..c,,')s entrar em fur.ctona. aylOe.s para a locallzar.;a.o (tos caróu w O SR. MINISTRO .HUGO DE AL- Palmares e Exu, Para a de Er.u falta w 

mento. , . mes. E' possível que dentro. em bre- MEIDA. LErvlE - ~ao chega a du- va o enc~mament; para trazer ~gua. 
O SEN1IOiR SENADOR JOSl!: ER- Ve tenllamos, grande produçao de fa-I zentos , .. ,_ Foi gesta. uma _ fortuna e não fundo-

.J..HRIO _ E' neceESário fazer algo a l'inha de pelxe. .' , O SR. JOS~ .,mR~íRIO_ DE M(~- na o esblbelec1mento. O NOl"deste é 
fjm de evitflr que os pequenos allrl_ Infc:Uzmente, n maqwna' está um RAIS -:-,. O BIasI! ja dispoe ?e mUl- pobre em fo!'nutção açrope<:uária. Gos. 
cultor-es continuem com os seu.s sofri- pouco emperrada. ~ prc.-d'iOS para essas EsCO.M, No ta";ade :c:aber se êsse plano v.ni incluir 
mení:os, .0 SENHOR S~ENADOR JOS~ ER- RIO Grande. d,~.~orte tem 2 ou 9 es· o NordeSte. 

O SENHOR SENADOR ?\.1ELO BRA- ~11-M1RIO - Sobre os el)Sinamentos colas. Fazer. p,léd.os é ~egó,,?10 el.. sen- O SENHOR MINISTRO HUGO DE 
GA. (pela ordem) _ No Paraná, o eré- aesses homens em sesseJ.?ta. ou n01'en- do um negoc,o, o MinlStél'lO nao po ALMEIDA LEME _ .Dêvo dizer Q.ue 
dito móvel tem ·funclonado. Há uma ta dias, pode V, Exijo dIzer algo? . derá e~camp~. ; fiqueí profundamente 1mpres.s:'C-no,do 

. equ:pe de \'inte camionetas que leva O SR. MINISTRO HpaO DE AI..- O ~R. ~OSlt BEZERRA - Ex1StC' com a situaçãO do ensino agrícola no 
inclusivo dinheiro para entregar ao MErDA ~E.iViE - lnfelIzmente, e.ss,a~ nl} RIO ,?utnde do Norte,. ~~ es- Mirü~tério da Agricultura, Há inúme· 
pequeno M:ricultor, até o teta de ." ,., escolas flcaram p~ra~. Quero 'er COla func.onando com a&lStenC16 de ms escolas com falta de professôres. 
Cr$ 250.000,00. se ~O!l:~eguimOs o mt~res.se doe 0l!-t~os duzentos ~ al~no?, mas todos os ~os há falta de verba para dar climen-

O SENBJOR SENADOR JOSlt ER- países. em fornecer te.cmcoo e rnlms- as yerb.a;:; destm~àas à manute~.çao. to para os alunos e tinham- recritad.J 
ERM1RIO '- Um dos, problemas ur- trar cursos nesse sentldo. os recu~sos sempre chegam .depOIS de como solução para o pl'oblemn Que 0$ 
gentes é o da pesca a-o longo da costa O ~a~HOR SENADO~ JO~É ER- tu~o eso~~ado, usal:1do seu DIfet.or, um alunos UI"3ssem férias, pa,ra· que pu
bra.sileira, _que é imensa. Ó peru, por ERMIRIQ - Quando sera enVIado ao ve~ho'!7~gl(~nomo, NIlo ~lbUqUerque, seu dessem resolver O ca.....~, 
exemoJo. país pequeno. produz ("un. CongrESSO o .E?tatuto da Terrr~? ~~estlo'.o Junt~. aOf fo.necedo~es e por O SR. CROACY DE OLIVEIRA -
tro milhões e duzentos mil toneladas ,Q}lal a OPl~lão de, v. .. Ex!!- sobre o lSSO ha ~ deflc.enc:a no funC1onamen~ Uma idéia genial. 
de peixe anualmente. enquanto que Projeto de, f:.eI.da ,~amala n: 30,. de to da e..,cola. O SR. HUGO DE AL),!EIDA LEME 
nós fícamos nas trezentas mil tonela- 1964, qUe 'dl?poe sobre a reoulanza- Há pouco recebi telegrama da es- _ Pl".ocul'ei encarar o problelnfl e era 
das. ' ção da :proPl'1e~ade da- terra .. ~eu. U~? cola, pedindo a liberação de verbas, de- verbas. Estive gritando em todo,!!' 

A STJDEPE foi criada vara _ incre- e ~ominjo, e da outra.s prov1dencIas . bem cOmo de outras escolas cujos tl'.a- Os lugares. Fui ao 51', Preslttente da 
tnentar a pesca em nossa país dai !'lle obJe~{) pe estudos, no momento, nesta balhos já foram iniciados, COUlO a dE República, ao Min1stro d~ Faz~nda, 
p;!rmiUr S, Ex!!- formular as segum- Comlss~o.? . . I • Currais Novos, Ceará Mirim e uma insisti duas, três, quatro vezes dlzen-
tes indagacões: O MllllS~eno da A~r.cultura ja tem outra e êsses recursos, C<lmo disse. do' O ,senhor precisa dar mais ver~ 

. est1:ldos feItos ou m~lOS parl\ fazê-los, chegam sempre atrasados. baS, n:'io é possível. Desta forma con~ 
ltstE' órgão, através de convênio com a fim de d~-r.-cul!lprlmento ao progra- segui da Verba 3 seiscentos bilhões e 

a SUnEL~E ou por iniciat,Iva própria, ~a de ~odlflcaQao. da estrutura o.grá- O SENHOR SENADOR JOSlt ER- setecentos milhões de cruzeiros para 
já procurou educar o pescador Nor· na nac!Onal obJetn'ado nesse projeto MiRro - A Superlntendência do En- () Fundo' AgroPecuário. mas o núm-ero 
ê,'estino e conceder-lhe meios para sair (Art. 18) ~ sino agríCOla e vetel'inário (SEAVE) de escolas é b3.sta.nte grande. como é 
oaquela pesca primitiva? _ Se .nao as te~, .qual seria. o tem- continua incrementando a Rêde de do conheoimento de todos, e a situa.
, _ O ex-Navio Escola "Almirante po mfnuuo neccssarIo para ot'tê-los? Ensino Agrícola implantado, cada vez ç- é difícil 

O art. 18 estabelece: mais, o ensino tecnológico através da ao . 
'&1ldanha" já foi adaptado para os formação de novos técniCOS? O mdi- Fizemos o levantamento geral, para 
BCUS novo..<; mistere.':i. f> Art, 18 A execução do progra. . ul • . 1 ir 
~ _ A SUDEPE, visando a incremen- ma de modificação da e.strutura ce. de matrfc as nas: escokts manti~ verificar a situaçao, para lHe u num 
tar O consumo do pesca, J'á 'umen· á ' ' aI b d á t das por êste órgão tem aumentado? plano, integrado com as secrctarh.9 agI' na nfiClon o e ecel' am- d f 1 I t ~! 
to, u • rêde de fr,'gorlf,'co's a f,'m "e ' ' 1 'f' f O que evemos oferecer aos uturos de Agr cu turo.. e. como es am .... ~ a .. ~ -.... bem a proJe Os especlicos re e~ ô te ' á' I" d tod to cc tornar possível ma.ior estocamento, rentes à região onde devem ser a.gr nomos, ve rm rIos e ecUlCOS ten o em os o.s se res. pr ur€~ 
.]>O.SSibilitando, dessa forma, quantida- aplicados, tendo em vista sua.s agric-olas para triplicar o seU núme- mos solução imediata e diri~i#~e ao 
(l'e superior, consequentemente mais peculiaridades quanto à explora- ro no pais? Não acha V. ExlJ. cOmo Sr, Minish"o da Educação e ~edl 'Ver-
barata, de pe,'xes nos mercadOS?, - dA. t 'tê i de la ocorre no Ministério da Eduoaçã,() com ba, porque temos um conv nlo ~om 

çao ~ erras, a. exlS ne a - F d N' I d E \ Méd' ê ' '1'-1 A te d n , O SENHOR MINISTRO HUGO DE t' 'd' , I d . o un o aCIOna o OS no 10 sse M1UIS t'J. o. par e en5'l,a, ~ lfun 'lOS mexp ora os ou unpro-d' 1\ te t 'A!.iMEIDA LEl\iE _ E' muito lnte- <futivos ou a existência de Mini- eV€n;l também ser aplIcadas no En- referente à educaç (), m que er Um 
'r-"ant'e a pergunta de V, Ex', Foca- f' d' 'd d "'.: sino Agricola a Legislação que rege atendimento para aquele Ministério . .....,,;:: un lOS Bem capacI a e prvu:u-, I de ! to It ta d'- \ ~liza um dos pontos que também te_ tiva" ~ o ensmo médio, a f m possibili- Rect!:b cen e- o en e O.l.:l m-
nho encarado com todo interêsse, Sei t.a:r maior facilidade na movimentaw Ihõe1! e, a. segu1r, assinei um collvê-

"'da ímp<lrtânc1a da 'indúsíri9. da pesca O SR. MINISTRO HUGO DE AL- ção dos recursos e con.seqüentemente nio de dois bilhões, com duzentos mi-
em nosso País. Logo que assumi o MEIDA LEM'E - Devo dizer que a COw maior eficácia 1l() Ensino Já que os l:hões no primeiro mês e tive combu~
Ministério da Agricultura procurei missão que está examinando a parte dispOSiUv()s do Código de Coritabilt- tivel paxa alim-enta;r a máQuirul e f.a~ 
olhar para ês.se important~ setor de do Estatuto da Terra. após receber a ,dade d3 União dificultam os atendiw ·zê-la funcionar. 

o 
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o SR. JOS);; ER),-'!fRIO DE' :M:O-! m!l:::Sf qu~is os ótg'fios do Mi..'lis;t.é:·~<:· est~? caJ.'ms e d~":-imel1t.os· C!,êsse ci"'l pro?uç~o de le~umi?oSa.s: llara 
· RAIS - Er.a tS~-a, uma du.~ p~ rgnn- i tia Agncl..UL~Ul cpc fora!n ~.r~ten. 1 d~ao. ,~'e c~:,ol~a~ s.e p:c-.p~e a fa~ I C;:;'!)Ll~.mento bIOlóg.co;, 

tas que t~nc-lO'nav:l fazer., T.ve a hon- ,d~ ,para ~\'~ ~_:1 ge.;,~s.o ~e.y. iSxa. I z'.~~ a}..e~u~- .. :çao <Q/~ ~.?lO w..,,$iI,do de. sem'Pre fui prmx;,'>'and1Sta d<eSfa 
r~ de ~s~J~al' um -convêm~ c{)m o e,n-_ I O SR. llUGO DE A~:lI!l!:IDA ,LEME -B.<übta e ·OUl'l'~ !CCE.Ji;. . J, !;ctéia. 2(1) Dari:unôs::> aos melliores 
tao MlTIlE~:ro, 'Dr. T~o~mno ),i!o'tlt.elro! - I'r~uxt:mos p,~ra ca o Serv!ço d.e I ,par-a. mIm nao_ é ,tloyHla-de, mas é I :!.lunos de nC\.~~l.3 esco't:3s de AftrOHO--
d~ Barros, _ ~ 1.p.fDteçao a(lS l.t:-Çllq-3 e o D:part.aU1~n- ! pt..:.:as.<;o amda nao -3.p:!{'ad':) <€1l1 I~!ga I ~ se'a Govfu" e Q d 

-O SR. MINIS'rRO FIUGO DE AL- to de 1t.:e-cUi'.s-:J-~' Natura:s . Rm,o:váv';is, 'e~~ala. no -Sra.,:)ll. ,Sel de ,ex...u(l'l~n-... .lua. o"u ras J • a? O'nJ? 1m ve2. b": 
MEIDA LEi.V~ ~ O (>n~ino 'é, com- ,i\. SUPRA já {s~i em. vbs de tràn;i- Cl~ r€al1z~,das, no In.3t'tut-o, Ag:'o-n~-I d~,r !'l~ a &c~a d~ :~~l~~atoren~lO v~z 
lD}exo. Sou pl'{,.Ie~-or d,;, t1!DJ1 e.cola ·fe;,l.I'-Se, . ,nHC,) ce çumpmas. mas -2, sua lqJll- q e ," ao TI r'cultor a ta.i relo""nls. 
c:1& agrontml1a e seis doa .~u_a l:npLrr- I !-,las, como Sao2tllO,s, t-:m~ de eo- c~ão np próprJ.o an:bientte, ~om(:) f!'~" de,,;j~. ~. 'sgu' tr';,.balh!.sta' autê..;tt ... 
'a.neta, Qnan\1o -fui -c!):a-rrl'ado :pa'!'a '-co- 1 fl'intar 'o p:-ob!eI?a 'hab!-&lic!onal .:JU~ 51ho" nao Vl. . . Ag, ,r \. - O' " I. 
la.bor--al' fllL u~1?"..;n;z.al;ão 'da 'fi undú-t;.â-O I eXlste em Era .ii1a, E' ~m problema I MaIS' uma vez perm1to·me ch-a.:na.!" co, tm~'a a :~fonn~diGrar ~e?ue Pl'~' 
Azevedo Ant:.lnfs _ pata nós motivo UlUlto sério, ' ,- a atsuçao do 'eminente pàtnC10 -pa:ra ~re ,..eu 1 n"a, Q-cr v!l a. 
de justu "Jrgi1Hm _ ·esta FrUldaçã-o -co~ I .o SeR. J03E n2-,,!1RIO -. tam~ I a c:üstênc_~a d~sse .holandêS em n,JSS8._j clSa.:n°s ,p ... gar· Os agr~~O-mos,. os 
locou dOl,:; blltrb-es ,ae crur.etrc~; lhI!'l\ o ; C'omprar 'o ealücto va.le do R-lo Doce terra. Se tôr :Vlg9.l'lSta. l!ala.re.."l10S com bon~ .al~nos t d~ no~as. es .... O-l~ entg:; 
d%t'nç~.íivim-€nto d'a 8.:?;ricu1tura e :stc I par seioS m'Uhõ.~s, 'E!..'l barat-o,r.)O~qlle o Ge-.n'i'1'.a.l Costa 'c Si!.a pua pô-la) tr.egar·· ~s E'l:'r.:-s f e .pr,esen,.e

ih 
. -

CGuel!JiU a 'FUnt:laçf:o, . ,depois foi v-endHio pelo dÕbro. Com na 'cadeia., mas se "fM n()n~to, -"tmlOS vamos ar p .. em os ,a-as· m;~ mes 
Defem!.l lá 'que mlcia1m~nt:e,~a "Fun-I'Soo casas pre .i-abrlcada,s -e .-s13 a.part-a- apru_veitá-lo, _ _ alun~, n,e.,vemos 1~tltulr p.-en;10S, 

<lação !\zevt'do Ant'unes 'ih:vift at:rcail':O ment-os fornecidos pelo.- -GTB, .poderia- A --verdade é '-que -não Vi n,ennum -t~rras e _ d",~!as a. esses ~om-en~, &, 

~etvr de ~no pRSsa~o aQ feto':' de. moo, .t.ransf<:>r!r -.g, ande ~e dô Mi- ·tratl-alho rea,J 'aQ.lÚ ,-em ~ta:stlla> reali... --es...<!.ES gr-and_~ I valôres, reccm ... fonna
ürlfo-rmaçao, -pbrt'jue 'Ü'€'f~ndJ.~I, "como' _ulstér.io para .cá, e para lá. Infeliz.. zRdu pOr tecntcos bras1leltOs. Desde tiOS" nos técn~eos rUIats, As ~rras 
Diretor ,) e5ítal:relecrmenro. " I mente o. negócio ."nã-e foi rca-li-7AldQ. O 'I qué-.oou -representante .de tn-eu Esta- Jel,'}(lffi.· ou .melt;.0r, poderIam., ser 

Não POE-&'} -a-dmrtir q!le "Ven11fl .aoU-1 G:édio _foi \'enCltdo à, Preft:'itut"a de (dO, () Rio Grande "Ido S-'.ll, ,têrnp.."C me- <tacas., em A usufn;::.o .• :', 't ,>, • 
car_ dlr'~tam~nte, em .P~1:l't11sM, .se hão, j~1"-:lsflia, -, '1 bati pela boa, pela eJ::'C'e:!e.nte .1'emu- r D,~ntr-o >0 l'eg'J:me }.<lPl a!l~H.a: ,alll-

_. €s~e.mo.s i'Jnnand'J pesqUi3tidorcs. Te- '.' Q SR., ROGO l?E ALMEiDA -LE11lE -n;e-ra9ã.o d0.3 :a,~rônC~l1os •. "~6.1 '1~w':-'iO~, 1_ aa. .r~~~~lto_ a prop~ledade Plhad~ .• 
~" _ mos- t1ue formar pesquisa--d-ore~, para I ";- I~o e lamcntavel pO!'q'Je êssc pré- técmoos l'UrtllS, -'e..'1flm, pslã. tbscl'ph- e l1Gl:,,,,::;:Q,lllente, rep.to. . _ 

'-de.senvolver a o prob1ema '-de pe,s- dio l'e.s<)lve-r~ o problema do -deslo- na-ção da vida :d03 nossOS tkcniOOS nl-! Se;rla. ,portanto, -da org~lZ8.çao do 
, qulsas. 1 cam-ent-o aos órgãos d.1 J\:1inistério. ra:i:s. - -. ).B![UllL Dnr.a11t~ t~a '~' v.da do ln-

· Não' basta, 'corno b!m" dL~e '0 ·nobre J Há. pouC'.os dias' es-ti-v€.ntos -em c.:o~"" J Soube .agora:por V, Ex~ rde que me- ~ dl~duo, do -cldE:druo,' es~ ,tzma 1lI 
.St:tHldÚ!. ;J,~ 'EnTIlri .. o --4e.' Morais, a·lt-9;:to. com ,<OS dll'e101'es_ da .Cai~ ,E~<?- lhorar~ ~ 'condiç?es finirn~eü:a. s d5).S I t.:err.l .. e 1:!s ',re~ur~'os para. expro;-à-la... 

'~'~,. -~:tr-.J'tpaçao dO enge!'l.n--elro -agTclnomo, do llomICa . ..para estud<l.l'mo.s,a pOSSlblll-' nm'~os -t-ecmCD.S._ A:n-da ~tá m,urtof Ag~~a.. lha~penüen~ da r-esena _de 
'----, _, ve.l:ei"illário •. <l? ec-onom:!.'5t-a, ca econo- dade de construir:mos ca;<as e aparta.- aquem, mas já'é alg'.l!l.'là -cOlsa, . cem ,,.,"':.:;:-~l:,~~ nas. '-chv-ersas p-a"+p~ do 

lnlsta domest!ca, o tto-m;e.m 'Que dt"!ve 'D}ent,os para 03 nossos funcionál'ios. ' SR. ~iI:NISTR-O :HUGO DE Brasll ·e de v-án3.s ãreas para re-
. est-sr numa fa5.e maIS em cima, Para 'I A :muct.a..qça para cá ,é uma n'ecessi- ALMEIDA Lli:ME - ReeeOOm cr$ :cupern-ção de solo, com adoção de 

comandar 'é tfreciw ae.:env'01vér -a -par- - ·'dadc. Não .JlOdemos at.ender -a todos 220:000;00 ma.IS a par"t-e .grafilicada" 'prct-etos sug~:ridos pelo. pxofe.ssor 
,te -da. estrutura, ,Não. é <i -ellgcnn~lr-o.los :DOs.s.os 'comproIDlSSOO· se t.emos que n1ln): total :lPl"o;1nrs:dau1énte· 'de .• W: .. ·.i~· ~.l1er ou de -outr~. -qu:e, o 
~grónomo que vaI apllCll1' vacil\.;l.l; 1U;,"ollOS deslo:caT constantemente de Bra· C1'$ 250.000~OO. -Mil1l,S[;érlO da, AglicUltur-a Julgasse 
jeções, que vai J)t)da-r, enxertar, E' 'o siHa p·l'I.tp, o Ri'O e 'vi-ce~versa, O meu O SR, G-ROACY DE OUWIRA mals . "Substancial petas nossos' altos 
técnico. agriCOl'a, ;., chef-e õ:e ~a.binete e~tá enc3.l'regarlo -de AqUi TI", Brasil, a a'dubação Quimica, 'desiâu,ew, para êsSes cem heeta-

InfelIzment-e, -êsse técnico, Srs. Se- -fa.z.e!r.os est.udOS n'e!,essári~ para 'que' sem orientáçã4 técnIca. tenl' 'cau res seriam designado,~ agrônomo.! e 
. n'Rdores -e Deputad-os, nito te'"!U regula- -encontremos a SOhlÇão dêsSe _proble,- sado '"l?u{' . ao oro-anismo do homem técni-ccs rurais com, 'ampla ,.:autono
rn,~ntaç~o, ·n-em n~-r<:a~o ~e 'trab3.1bo. rola de moradio', -, • -: ...e -'(j~<; anImkis, A ·e.duba' ) quilni. mIa. Natur?,lmente haverâ. fiSC~li .. 
E preC'iSO ~ar '3. -esse téen:-co uma re~' -O SR. ,PRESIDEl\'TE (Jasé -Erm1TID) j ~ exa:gerada já fui denunciada. zação, mas --Cbm ampla auronomm. 
gU1.am,ent-ac;ao. ,e um m-ercado -de. tra;' ._, -Com a palavra o·nobre De.putadO~. Pa.rece 'que vamos im})Ortar 'QUinz. e SãO. idéias nossGS, mas erclo que 
balho-.pa.ra· que se passa 'desenvC'lver~· Croa'cy de Oliveira. 'milhões de dólares. em g-duboS E.e- nOl'l1<; nO - '~ ... 'n, _ 

E~ lmpr~indív-el .que se eduqt;-e. O SR. CROACY. DE OLIVEIRA - r1Q. maIs, econômico o eln]}rêio do Aamitindo êsse -eritériO, est..ariamoo 
que se. melhore fi, slt,uação ,de n-Qsso QIlel"o expor r-Ap1d-smente meu -pe:n.sa." 'método bIolÕgico com a Ctiaclio ~ dos d-a.nd-o~lh~ PO$sijJilidad'e de desbu
lav~a?-(}r, ':po:r.Cl'.le a ~~sa p!od:nçào em." men~.o 'I! . dar .al.g~~as suge....::tões ~ao -microclimas, a. apl1cação a.ciequaãà., l'OCl"a_ti~ram' a função; pois os' pau .. 
l'-e!açao aos 01ltr-oo pals,:,s' fi baIXa. ", no::-st· emmente .Ml1'..'J.,s,íro. que mUlto de leg..mlino.sas que tra:z a nttrOg'enà~ cQS -técmcos que temos são mal re-

,Se oomp.Rtarmoo a. producã-O por nos !lonra 'com sua viSita. Gostaria cão do nooso solo . tnUl1'eradOs -e -Obrigados -tt viver em 
~ee~re 'tle ,~ilho po Brasil .fi' na Ar-- tam'bém de -congratwar·me com o Se- - Os métodos biológiCOS e de ntlu-' escritóriOS, o que é la1stimável. 
gentm-a. verIfIcaremOS que 'estamos -à .na:d~ -Jo.sé .Et:mirlo pela feUz Idéia. -bação verde- sã.-o X'lbsolutamente' dis- Não ter 10 m-,ts nada a .dizer a 
margem em t'e1a'çâo à pMduçã,a -dê.3Se qUe te·"l,e ao cOI1vldar S. Ex1l- para êste tintos. , V, Eg.t1.,; SI". Ministro, a. não ser, 
pro-duto_nos "Estados Unidos. encront,p._ , '. Sr .. MInistro, V, EXa. falou em ,pa.1'".:t tennlna.r. sugerir a, 'criaC'ão~ 

p ,SR. OORAC~ D'E-{)LIVE~ -_ A 11- Em. 1erdade o que. I?ms nos deve .. pr-eço.c;- mínimos para vários pr-odu- -em. larg-a escala, d-e residênciM 
'- lUed~ é a. segUlnte! ~ gUl~DS /.n.a. .• pr.eocUJlal". é.a produtiVldade do n?s':-I,tos. < Po:. CUriOSid.9.de, .. lembro a V. ,SR'roPecuáT.Ía, porque' o .'agricultor 

no Rl'O Grande -do Sul, .. N:o Brasll é ISO -SOl.? para 'que tenhamos: m3.l()r - -Bxa, .que no nOl'te 'de GOiás; em nã{) pode comprar seu trator a 'cin
um pouco menor. N:o Mhicl)" -que era produçaô de bens de -C0IlStU?-10. As- ~""es próxima. a. Terezinha, em. Que CO ,011 seis milhões e tantos de cru .. 
-de 500/ha., p.aSSCu a. :3 miL ~a D1na- sim,. bUlcand." 8SSM -produttvldade e ~e nr(Jrlu7,iu mais Ou menOs um mt- 'Z€iros. 1!:ntão, 't)()derfam ser criados 
marca é de "6 m1~ por l;lectar~s, que, nos devemos preocupar com 's. ge- lhão de sacas de .arroz --êste 'ano ao 'POS'tGs E l"eSidênêlM agro.pecuárlas. 

O SR, HUGO.Dl!: ·..ALMElD~ J.E.1\{E nétlG& e de roouper:ação ~o -sOlO: : tlrero iniCial de Cr$' 1.500.00 -fi •• ~ca -,-.~"l'f!. :fâ.Cilit9T a vida. dos Que rie~t-.. 
_ Isso ilemoust.ra a grande nêc€sSida- . Falou-se que, -tertQ.m<>s ~da AliflUça. n-e sese~tn QUilos. sente-Se' que () jam. produzir_ :para. o engrandeci
de',rla form.aÇaõ ,de -melhores tecn-ioos ps.ra O }lrog-:-es.'50 :OS recur"o.s nec~â- faJo não se repeUrá porque os mento do Bras!) .. 

o· SR.. JOSÉ: ERM1RIO _ Ha"9'i'â. riOS pa.r-.a a _ Imp'Oortsção -de 15 mi~ho@ plantadol'êS ,golano.c;- estão desestt- _ O SR. MINISTRO HUGO DE 
lllna <ie-terminação -do .. Presi-d.eute Jâ- -exn adutas,. muI.ados. n~ ~ pelo preÇc; mInitno AL'M11'I'DA L~ - Ouvi COm ll?-ulta 
ni-o Qua-dro$ para o esOObeleclmento. Não"t: á. dúvIda .de que -a a4-uba.ção do arroz, sempre est..aJ)elecldo ma,f. satls-fllção as 'J}Onder.açãe~ ~o. llus
<te -e.5ct?las U1ot:l:~J:a.res _para- ,econDmia qutmica. é muito conheCida e ern,pre- não vfgol'a~do para êles, com? :,!e ,l?eputado croacy: de OlIveira e 
(joméstlCa rurAl. Perguntaria a: 'V., gana em llirga·escala em· t.odo.o mun- também pelo esgota..'11~nto do solt), fKn~el I'!iint-entl'! em ver o interêsse 
ExlJ. se o 'plano já foi pOsto em pj'átl- do, prtnc1pa~meote nas naçõeS desen- r~tnq. l'e'!l'ão '"'r)mo essa.. cujo nrod11~ "de S. Exa, pelo assunt~, que'é fun .. 
ca. Parece que em Uberaba. ~ã. exis- V01vida';. como é·a A.mérica do Norte. çao Já 'é ;Supelior -à, 'do"Rio Grandf' dam-ental para nosso Pafs _ desen ... 
te uma.'. -._ ' Sou favorável à Alla.Q.-Ça ])a-ra o do ~l .. não ;t:í.OOe ficar cmnplemen· "'.'o'~.."e""""" dn. Aaric"'t.ura e da Pe-

O SR. HUGO DE ALMEIDA LEME .PrOgrF,.$SO, mas -<lS rC'curSOS e -bene,fi~ te abandol).ada. - " ,cnlÍi'ift. o 'que vale dizer da produ-
- P.a.reC'é-me que .não -exiSte um -€stL' ... cios 1';ue ·d~1a. .poderão- advir p3.l'a a lndaQ"ac~o ittteressante qUe tfesejo ção nácional. . 
do bem feito .. -Mas isso é de um v-alor ,nossa. Pátri.a devem- s.er. )em '31mmi- fazer a V. ~a .. é se tem, conhe:" E' imoresc}ndfvel que haja desen
muito grande _porque a míssã.'Q,-d.a'eoo- nados, para qu-e não sejamos 'leva- c~rnent{)de que.os àmerlca.noo já es-. t.rh e da Agricultura., uara -que r~ .. 
namista domésMl.\a. -é IDu.lto importRn- dos [t inwrrer -em etToo. 'l'l.:sSes: recur- tao reth~ntjl), da lruna dos esgotos volvimento h.armçmloso· da In·' . 
te junto à ~anú1la do homem ·do -CàlU- sos ,tevem ser ,ca.na!i2;s.dos l)ara medl- -p, prOduzL.'1dO. em largá escala.. a.li- dlJ.s-~rin e da A'i!."Jicnltura.,. para que 
Jl)o: Né-o adIanta .aoons;elharmos o uso' das altamente recomendáv.e1s ~ re- me.nto dI" 1l1to valor em ~;:ot.eina~ resulte nO ,enriquecimento de n-ooso 
de adubas -e 'técnicas mais aprlluora" .. camendadas, não apenas -para a 1m- - n~tur..aJ. esta --produção fabulosa de l'M~ ,e "9'F""l ~'G. haja me~*(>.ado para 
<las se ,ao ""oltar para -casa i) ·homem porrnção de adubOS quimioos. De'le.;. alllnentos de valOl" protêi-co Tetira- todos os -produtos. ' . 
do campO Encontra o mesmo .ambien~ m'os uSS,r procesSOs mnis econômicos, -dos da lama de l!sgô"to. Outro cot- ' M~ fL Agric,ultur~ é complexa.1 -'-' 
te. A ,função da economista' domésti- de renta,bilid1.de maIor, como, por m aue retlr-..a-ria ao final de minha 9UBTll;() m.ai~ pc:tndamos, vemos --que 
ca_ d-eve ser- eXercida. paralelamente exemp!o, o, chamado processo bioló:" hLstória- fa.vorár·eI e em -beneficio do eXi.<:tE'm PO_MneuOO'es. 

· com· ,3 do engenheiro-agronomo. Ela gico, milenarm~mte conhecido e que Ib:o :Para adubQs, , -Devemos fazer isso Sou esnecialisb em- um setor ~-
4,.",=- ensinará à mulher do 'agricultor como foi abandonado. Conhecemos a aduba- e em grande ~sca.lR, no Brasil, Va- (') de ··n1fl-ca:ni7.ad\o. especialmente a 

Usar e. má-quina 'de-"coatUNl, o~feno rção vente, mas ,não me QUer referir mos_l~p'Ortar. - de al9.'odão. milho e cana de a.cúcar. 
enfim,: proourarã - m-ooificar aqaéla a. ela e sim n.o métod,o biológiC<>. à A~ut está Q nleu' ferVi>r J}B.triótlco. Já. é um ml1ndo de coisas. Entreté.n
menta1idade no sentido d. e melhorar 1 crl.m;ão . dos mlc.roeUmas, princtpal-: -Fico .revol'f-"tdo Quando gastamos di:- to, êr,se setor· n~ teve o necessâxio 
() ambiente e nroporeiona.r mais eon .. l!1ente para. as' zc.nas de cerrado, em nhe1ro ,,com -,ll.qUUo que podemos pro- ·desenvolvimento. o desenvolvimento 
fôrto ao homem, do -campo. SOu u..rn. 'que'a e1:vs!o pluvial e6Uca se faz -Sen~ duzIr no -BrasU -de' ·outra. m.aneira e qUê se desefav!t. como muito bem· tr!-
entu.siasta da -eoooomiSta· tloméstic.a. tir de maneira form.idé.vel. .. com. a. la ... mu;ta. mRis baTato: _ a llrQ, .... ·· .. .ão. S01l o D~pl1t.ado, :' 
E, no Brasil. temos'- poucas escolas vagem violenta. do -solo _sob a descar- de tldubo trirado do lixo, '@'.sscs_ ,qúin- são inumero.s os setores em que 
rpa.ra. o prep'11'O -dessas economistas, g'a, :pluViotnétrl-ca que encontramos, ze milhões de -dóla;re.s devem str apll.. f.>Smmos hatendo l1ontlnuamente. Seria 
Estou i>rg.aniza,ndo, juntam.ente: 'OOm P<')T _ exemplo .. ,_ no. Planalto Central. -caodos no_ 'Proj~t-{), em lu~a.r -de' im- .des!:lRradãvel ""\numerá-~os. Contutio,; 
meUs aux-lIlares, um· cutS() ,com essa Há cO-nvemênCIB. de· serem Matados, J>àrtarmoo produt-os adubos quími- 'POsso citar um -. o à'\ tecnOlrnrla.<"&' 
fina-li-dade que deverá funcionar no '"Com lli"gêncla, êsses méto<ios bl01ógf.. eM. " _ alimentos, Temos de .!mpor a técn:.f.CD 
próximo MO-, , . ,cos' -em nosso· país, "porque amànhã Quer6 -propor a -V, Ex.a.,. Sr, M:i- em nos..~o PaíS, na-ra .que ,qS truto.s '(1'18 

O SR, JOSlt E~M!RIO - ::Sr, Mi .. pr.oporc1ona.rão.e_conomia fabulosa, Há n1st.ro. o seguinte: j 'existem 'no Nordeste nã,o a.JXldre.cam. 
;n.i~tro, t-ed,os' 'OS' _que mora.in.o.s -em J?l'a- pouco tempo. "apa..."eCe? no Brasil um o' 1',9) - reserva de várias á.r~a.s 'Oue chequem, aqui, que sejam traba .. 
siba S":bemos q't.'e ·a._'nova. capital es-~á hol.andes, van der Mü11çr, que se <;1'" ',~del.aJs -de 10 hectares ruralS, _ lb.ed-as e sirvam para () cQDsumcl.· 
.a.tl"-av~E:';,~mt;1o uma onda de de.swest~- TÍglU no nobre Senador José Ertnino._ nara obtencão dé 'sem-ent-es. em' durante todo () ano. A bata.t.a.-doce 
lio. G05.tarla que V. Ex' nos info/ ~\l.a.ndo Ministro ,da Agricultura, Aq-ui (jiyersas nattes dQ. Brasil: na.l'!'I, está criando Ggora. um problema sério, .. 

. "'.' 



&xiSindo a exportação de 60 mil tone" I dos .proc~os respectivos. \er feito 'I d:t ,a vacina,. E a resposta do Ml-, pro<luto aos barcos que ab~5tecem 
~s proÇ,uziodaa em São paU!O'I8itlAll.se do produto. e já es~r Be~ De- mstel'lO rOl & de que não havia va- Santfl}s e Rio, prmclp.llmente S6n~ 
~ oalata-dOCe é produto perecível. pa.rtamento inclusIve ptOVldenCl.e.lldO,' ema, . tos' úarcos trIpulados por pesc.ado~ 
»ois há desidratação durante todo o a instalação de um órgão no Distrito Desejava saber de V. Exa, se' está I reg' da praia. A fábnca de gêlo tal 
ino. Federal exatamente para aqUi serem funcionando o Laboratório de VIl- momada pelos pescadores _ como 

A indústria. de alimentos - pode-se feitas pesqui..~s no sentido de trans- 'I dnas no Município de Joaçaba, re· já disse - e nâo conseguiu da Car. 
dizer está na fase inicial. Mas formar o cerrado em tenas prodl.lti- gião grande produtora de suínos, teira. de Pesca nenhum financiamen
êsses problemas são complexos, FOi' vaso Ao final, salienta () estudo de Lá existem cinco grandes fr!gorific0.5 to para fazer o investimento. Os 
ésse motivo é que o fe1"tJlizante, o pesquisas das leguminosas típicas, de I cos ql<C. abastecem São Paujo, F:\- pescadores invest.iram seis milhões 
adubo mineral é a resposta imedifl.ta, 'que resultou a seleção de 15 espécies ·ranâ. e parte do Rio Grande do Sul. de cruzeiros .. 

:é o básico em tôda a. Agricultura do altamente produtivas. Quanto à mecal1lzação, desejo 00.- Os barcos sâo construidos em Sun-
mundo. :tle é quem dá a resposta. O SR. CROACY DE OLlVEIR . .'\ - bel' se o plano de revenda de tra- tos, em três estaleiros. 

i Existe certa polêmica entre os I Senhor Presidente, pautar Ady Raul. tores está em execuç~o e se .. êsse Não podem os pescador~ adqUlru 
rtkcnicos que pensam em adubo verde estou .satisfeitissimo com os escla.reci... plano pode "er. e ·tendIdo tamoem a, oor<:05 de pesca em Santos por falta 
e no orgânico. Houve em 'São Paulo mentos que V, Exa, me presta. Mas pequen:l.? Prefeltur~, _Tenho rece- ! de crédito. pois a SUDEPE real-
1J>01êmica e. respeito de adubo orgân!- desejo informar a V, Sa. que ~oram ~ido lllume.ras sOhcltaçoe~, d~. me~ I mente :-. não sei ~e voltada P"':-ra 
00 e de adubo material para o cafe. descobertas, aqui, duas Jegummo~as ~~,ado, p,::l.l,a. que o 1:1I,u;,;;tCIIO ~a_ a ge~,:l~hda,de dO,ploble~a pesquel~o 
lllste último é que tem d'ado resposta I bl'a5ileil'as das quais os próprIOs C1llte ao maXlmo a a.4UlSlçaO., de ~.lll n. o ~.:. a.~l1 ~ - a SUDI!."'PE ainda naa 
e e utH1zado. técnicos do Ministério não tinham to~' qu.e _custa, em s~nta cat.a.una, II loca_1.zou esse ponto que, ata~ado 

I O adubo verde serve pa.ra melhOl'ar, onhecimento E são duas espécies seis mllhoes de cruzeh~s. Como em I~edw.tal,nenle, dará resultado Ime-
. to ndi I c : . .. é meu Estndo a m:uol'la e de pequen.n mato . 

\ eM deternunados fl.SP~C s, as c~ = que, aO eont:arlO da5 d:n1GlS, 10 lllV S propriedade, às Vl1.~~, o agl'icultor, O ~esmo problema, exist.e com re
t ções do solo, para: a fl~açâo ~: mtro e de s~gar umIdade, abSOl~em o orvalho não pode adquiri-lo. Então, algu., !aç50 ao Banco Nacional de Credl
~nl0, ccu: .au~i1!o de ma. tellals qu e o Incorporam :::0 s.olo, Como tod~~ mas P~~J'?tU1'as e.stão in~>c!'cs..."adas to Cu. operativo. Tcm?S também fri-
:rIXam o mtlOgemo do ar. _ _ 1 sn.bemos, as ,demals t~rom umidade em ai".c;.umr trüto.'e., sob o emp!:'nho gorWcos de cooperatJvas em Santa 

! O SR., CR?ACY DE oL1VEIRA I f::olQ, ,e a agua aSSlm é. como que da cota- do impfuto de consuI?~ ou câtJrina, o.'l quais têm. a. m~i<?r _ di-
Mas pode ser lavado. eva.pOIada. , de renda, de ·mod ... que o MlDrste-1 ficul,dade em conaegull' credIto no 

! O SR. MINISTRO 'HUG9 l?~ 1 O SR. PRESIDENTE (José Er-mt- rio não fique desamparado, no ven- refel'Ido Banco. Cooperativas, C0l110 
;,AL.."\iEIDA LEME - A situ-açao nao ,.rio) .- Tem.a JXtI~vra o nobre Sena- cimento das promissórias. As Pre-- a de Alto Boa Vista, que está com 
é bem e.sta. . . I' dor José Gu!Omal'o. feitul'a~ apl'e:::entariam uma lei da t lmlU fábrica fOl'llecendo queijo para 

( V. Exa, fixou bem o ponto de v1sta O SR, JOSE: GUIOMARD - Càmara l1unicipal_ e, se neCes.':>ãrio',i São Paulo, se "encontram na mesma 
'Devo dizer, de maneira franca e po~ I Sr, Presidente, farei apenas llf!la p~t3.sal'lsm p,'OC\ll'açaO para que o situação. . 
. slttvn. que êste é tl!eu modo .de I?en:~ar'l pergunta. ao Sr. Mini5tl'O, a1!ã.s mUlto . MinistériO. ' l'ecebeE,.se, na Delegacia F.ste o problema qUe desejo colo-
, Gostaria que um dos dOl';; tecn;cos simples. , Fiscal, parte da cota. caf à consideração de Vossa Exa-. 
I que deram pa.l'ecer contráriO a .~sse V, Exa., Sl', Ministro, se l'efenU a Quero também dar ênfase à parte Como dl~')e. pl"nblema, da minha Re. 
; processo do Dr. Wandel' Muller técnicos, engenheiros a,grônomos, etc, da eXpo.51çUo àe V. Ex:l. ~ôbre p.t:c- giâo, mas que tem grande importãn
dissesse algo. I Estou informado de que há, necesslda- ços mínimo.:>. S:lnt.a Catanna, allas. cia. para. a €'Conomia c:\tal'inense. 

t O SR. CROA/l}Y DE OLIVEIRA .-- I de dos eletnentc€ de valiê. para o já, se henefiçioll da ação de Vosm Pedlrle. Q V, Exa.,' S1'", MmlStl'o. 
! pode ser lavado pela desc?C--j:3 pluvlO- trabalho do Ministério. que todos Exa., ap::>.sar do pouco t,;;mpo .. de que disSesse algo s<Jbl'e o problema: 

métrica. da criação de mlcro:::limo. I reconhecemos ser cientifico. M~s Mil1Lsiéri~, pois a safra de fa.rmha I i!ôbl'e a. mi.stu:~a .da féCl:1la, já que e 
O SR. MINISTRO HUGO DE I V Exa ,certamente teve' conhecI- de mandwca do sul d~ .santa cata-I de ordem econo:l1l.c~\ nacIOnal. 

! ALMEID!\. LEME - O tipo de !SOlO mento 'de ·que foram enquadrados, rina, e.stá sendo adqumda por pre- (Trat,u a V. E:-..a, 
: dev.le ~er "estudado e experiment.ado. peio que ouvi dizer. cêrca de seis m.il ços ~ompensadores pelo Banco dOI " O ?~. f ~'.;:ff;·I'H~ ,.HUGO DE 

porque há forma cão do horizonte. rlo I funcioll!Íl'ios de "mesinha", de "escl'l- Bmsll,. .-' • .!... ')f'. J. v ,J.w ~ O~'\ I com. mUI-
: limite onde o rolo está, e a retencfi.o' t" num chamado enquadramento. I O SR, 1l.nNISTRO H~GO D~ AL.-. ta a~f'1H:ão 0.5 pC-T'(lcr~~oes do Ilustre 

ê . 1 NO cerrado é muito pro- ! V3.· 'EX to ou alO'uma providência MEIDA LEME - MUlto obl'lgado. SeJ:8.t10i· A1lt'cmo Cadus e agrade~o 
. pereclve.. !, a, m ""á f i ob'eto I O SR .. ';'~'l'O~HO CARLOs ~- l..'~ !sllas p".:~lVt"~~ , .. 

funda e ?lfer~nte., t' ni- I ~Obre o .assunt?, que. _ aIl s. _ o ~i- a primeira vez que essa safra e_:;tá 11 O ::::,i'~. ANTQNIO CARLOS Fiz. 
) Nos.~o mtel'es~.e e o d~. tre.zel.' ec m'l. ! de inquedto atn~a, na .gestao .do 4. sendo colocada a preço razoáveL just'('a:t V. E.\1. 
I cos para BrasílIa. proglamando ~lr r I nistl'o Os\valdo Lima FIlho? Dl!: Desejo saber de V, Exa. se ten1 I O SR. 11lN~STR.O HUGO DE 

Bérie de pesquis~s para tran~form. d<>'~ O SR. MINISTRO_ HUGO indR conhecimento da reação dos produ- ALLVnmD!t LENIE _ ". com res
P32.enda SUCUpU"6 em ~~nho d" Y I ALMEID.\ LEME - Nao D;lde ~lal'O tores quanto à mistura da fécula da pei;o à L:·:nh:J.-·-:lc -iI':,n(~ OCfI. Ou
mon!;t.r~ção pera a l'elll,ao. o: I v~rificar êsse pl'oblemfl .. SeI,,~ n~ mandicca com o tl'~'!,Q, e da possi- vi m;::nL com atençflo, pl'incipul

, pedll'la fiO Dr. Jose Gome. da I desse enquodmmento. Estou 3nuUla biJidade da eo]oc.aç.w da safra da m,'l1·].. < J i1,I?fJS l'undamen-
Silva. Que lá esteve em contato.,. do a· casa em cima .. coloc·ando r~' fécula. sem prejuízo da saJra de. tal,,; e de "'!'ande in'Ípol'tància. 

O SR. CROACY DE OLIVEIRA -I técnicas, mas vou f'xtlmmar.o. aSSt~n. o. ra·~ra de mandioca. I A vacina'" anti.f1f1osa foi minha pl'i_ 
Não nuero mais inte1'1'omD~r V~:;S~ que é de importância. AbrI mquento O SR. MINISTRO HUGO DEi meira pl'eOCUpflçno. Procurei dar 
EXcp,~.,n:a. Contudo. vamo,,; nn?Oltal It l'e:')peito, POl'qUf' tf'mos .de tomar ALMEIDA LEME - Exato. velocidade de t.l'::Ibalho maiOr àql1ete 
seP'- .. ,~- Ouvi de Vossa Excelenc!a. providências enérg·icas. Ha pe.<;soa~ O SR. ANTONIO CARLOS - selO:', ~::'~ .. ~',:fli:>:nell~;:, '~'nd:'l TIRo,) 

A r~·~.;t:ca é muito importante f> qUe foram nomeadas até ~I!l ~a·l'dg,oS Mir;-'o, Ú1tilllH, pel'gu~1t~ l'efe.re-se à chega.mo;:; à conclt:siio, pois exi!lt.e 
no:: p ''''(1!'upamos com ela. mas oC' Inexistentes. Quanto ao nvmelO ?S I SUDE:~"E, qne constItm g~'ande es- uma.' Campanha de Aftosa aSSllu· 
na.da vale uma excelente· sem.ente tnquadl'ados, ainda não ~}Ude exaffil- pernnç.a pUl'a Santa cabnna. Infe· to t .... "''llJ.ém k?.~,:\(!o 'P~lo Dp·rrf'>.men
jmoortad'a, ou prOduzida. .a~Ul no nar com exatidão. lizmente, até o mOJ?ento fi SUp~E, t d~ D~t'esa da F:x;J3n~'ão Agl'OnE'-
Brasil, se não houver condl<;oes de O SR. JOSE GUI011ARD - :mstou não ('omeç0l1 :1 .R<?;ll·. Houv·.e QlÍlcul- CuÚr:.3. Está havendo choque. A.r.:.-
,,610. ~ntisreito, Obrig'-ado e. V. Ex~. . dades no pl'ovunento do t:t~1ar ~a sim, prec:3amos remover o empec:~ 

O SR.. MINISTRO HUGO,"!?'E O SR. PRESIDENTE (José Ermt- Supel:intendenc1a. Na AdmIl1lstraça() lho e l'e'ltivar a a"'slln~o, .I?em ~u-
AL),fEIDA LF.ME As C?ndlCOI"~ rio) _ Tem a nalavra o nobre Se- a.nte1'lor" houve ~udan.ça,.s de Supe- vjda, o asppcjo da V~Cllla e f'!fnao-
f'xistem O adubo fornece o ahmp.'!1to~ nador Antônio Carlos. rmtendentes· mUlto prm\lmas umas mental, porque, se con.segUll'mos 
Houve 'f\l'l' técnico. O impo~·tante E' _ A _ _I das outras. , . apenas focnlizar uma das pragas ~ 

li {itoO e a Ap:ua Che<!nmos a O SR. ANToNl0 CARL~S. t A verdfldr. é qu~ c:'·:ulta C?tnl'ln:l a aftosa teremo.s feito o bastante 
o a m~onclusão. Se' Uvermo~ 0:5 Menhor pre;5ident,e, ;E3enhor MmlS 1'0 apresenta condições essehci:~js para pe' Bra:"'il. . 
~a t _ e. re.sposta. é nositiva Devo t Senhores C~mglesslstas, ~meu vôo é um programa de fomento a produ- Estamos incentivando O funClC'ml
~.emeno.o:, êsse fertilizant.f': que vai curto e d~.ba~xa altura. 'd d ção pesqUeirll .. Lá não. te:n°s o pro- IT'ento <lo bboratóri.o de Eü\'ret-rs e 
~ze: qu~ 15 milhões de dólares aue Vou utlllZfl,r' a grata,. ~portum ~ 7 blema do enSInO, de tecmcos. de es- de ôlltro em Goiflnm, poroue a V::l

e _ e",ar s'.o. , . mente tQ reCll11era- de V. Exa.. 5.r. _ Mmlstro. es .1 colM, não é· nem o pl'obleIDa -de cina sendo a técnica tôda especial. 
v:o permitIr l~mda is são adl1hOS presente á ComI::.::a~ .de Agl'lCUltUl~ barc~s e~tl·a.n~'e.~~s: mas o da A('on- com três variedades diferentes de 
r.ao de. tudo .1~S_O, po _ (\O'l'tcultll1'u. do Senado. para sohcItar alguns Cf; clusao dos fngonflcos e entrepostos viniS que devem ser observados, o.. 
lmpresclpdivel!'> ~d noss\ ~ crnzei- clarecimentos relativ<;,s a problemas ainda em constmção. Existe um vacina exige estudo mais aprofun
traD.'Sfol'mar ràpl amen e..e N :onal do Ministério da Agncultura, no Es- plano para sOI,uc1onar o problema. dado. 
105. etravés da Coordenaca.o " ac. ,< tado oue represento nesta casa. mas soube que a. SUDEF'E ia revl?r Verificaremos com a máxima aten-
do Crédito -=tme,1. (lue vrn uromCla~ O p"rimeiro refere-se à defesa sa- t"do êle, porque ia f:1zel' um <:on- çã" a situaç:i.o de Joaçaba. 
crédito fiO nosso h.omem. do can;no'd nitária. animal,' Evidentemente com- vênio global·com o Est\lr". Nfío sr O SR, ANTONIO CARLOS _ Ja
vat Dermitir tambem a mstaJac"'1n "e preendo qUe muitos dêsses assuntos vênio gJOb~ll com ,) Estado. Náo 50'1. 1':0":11;;', clt) ~" ,.,~,-l<> falto1\ vacina e 
fábricas e ~l1bsidiar o de"pnfvn\:,i;nen- são pormenores ! não poderão ter contrái'io a convênios .totais co:n nào pôde ser realizada a exposição. 
1.p d-a oróoria indüstl'ja de f'" ,11z_an- resposta imediata. Ficarão como o Estado. mas se houver uma revi- Jal'aguá do Sul. ondl" fa.ltou vo.çma 
too. oo1'oue de.sgracn.oo:\mente ~om~>: Um 'Pedido de 'Providência futura de s~o de. todos Os empreend1mentos, nár. pôdf> selO l'e~\17.ada a exuo~çâo. 
lmnrJrtad01'es e mlstn1'adores e V. Exa. de todos .:: convênio,"; que estão sen- O SR. MINISTRO HUGO DE 
~dulJ.os lt umu sitllac1'io v"T'9'onhosa Não desconhece V. Exa. qUe Jft- do execu~dos o prOblema não ·terá ALl\fEIDA LEME _ ... e depois pe-
]}31"a nó,<; consumir ês.<:p. ..,1")dU~o. raguâ do StH é Municipio que tem a solução que merece. diremos que o técnico fale a respeito. 

M:1<!. a nropósito da bt..ieçan 011i'" pecuária rawâvel. pl'incipalment~ pediiia a atenc;no de V. Exa. para, O prOblema da mecunização, den-
vExa. levant!l:. na:;~A.r .... t fi n~lav1'a de gado leiteiro. Anualmente. realI- êsse problema, P'HfI que a SUDEPE ·tre os inúmeros com que constante
~Õ DOllWr o\d:v Raul ria ~ilva. Diretor zamos uma ex.posição agropecuária, dinamize. Vou dar um exemplo SI. mente estou em cont::l.to, foI Um em 
do Departamento de pp.<:m1i5:3" e no dia 25 de julho. "Dia. do colo- V, E:-:a.. qu~ imediatamente agi, Má.quin9ls 
Exuerimpntar,ôes AllroDeCllária,<;. ~llP no". Nessa exposição ngropecuã::a. V. Exa. pa.ra SUDEPE. do Ministério. estavam ao relento 
me'hor cnnhe::e o problern~, e nod"rá há amostras de p,odutos da reglao. Vou dar Um exemplo a V. Ex.:\. Fra um. crune: 62'0 tratores ao 
nre~tar todos os esclarecimentos que pl'incipalmente de gado suín? e bo· de um problema que vivemos inten- têm~D, SU.1€l~OS ao des2;9st-e. à oxi
Ge fi7f"'en1 n!'r-essários. vino. No corrente ano, pGrem, não samente. No. pr:da de Am:a.rraçã.o daçao. _ao est.rago de bateria, de 

_ O Sr. Dr Adv Raul da S!h;n, nos foi possível expor 00 exempla- no município de ~tapocoró. _há um pnell.mát~cos. Tudo ao relento. de~~ 
flirhdndo-!Se ao Sr. Denntadt'l r.roacy res, em virtude da febre aft.ose. .que dos. crntt'o." de. malOr p,roduyao. ,?es-I df':, .l~nell'o e s,:m nenl1um~ prOVI
a nliveiT'R escl.f:l.rece te.y conhecimp,f1- ali grassava. O assunto 101 obJeto queIra .• >\h eXl~tem dOIS fl'lgonflco.<.' depCla. 1 . .,.'){) nao era posslve], A 
1 e d tod~~ 0<;' tJ.ab~.lho~ r('ali"::Id'()~ de discurso meu na tribuna do Se- na:ç-ticulal'es. Montou-se agora uma ml'iQuin:1 nâo poop ficnl' t;'ll'a rl '1. E 
o e n.~ adllbos bjolól!'kM. f':('nhf'ccr nado, em que s"licitava íôs.'Se en",ia- f,ãb";ca de gêlo. pua fornecer {l.<:_<:<> p::l1'a. um p.!'ofes<;or de m~canjz(lcáo Ô' ... m 
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"agricf)la. isso é aiuda mais grayo ..• f:l::-.:::.:.i:.dos pr:"cs lT..U!l f:~-':~'3. e n:tCl avV. Ex:). que esWve em Washington ~c.st~riormente. com a tnstruçãô.-

"J;v!'"(:.-.imC3 rÓcis.3 as pi·o\,~üenc;á.S; p:::.c.<: Est.:.:..àcs, a~!"o.'.'e:; ~J.c··gat:lntlas Há; pouco-tempo vIsit.ando a Ol''''oni?.a- 28o, Vl€l'am as exigências. r-elativâa 
C(il1'-q~UHllOS k\"ladu', ~lqueie es:..aâo Ga.s quo:as. ç~ dos voluntárIos da. P::J.Z, sei"da. soo a inst~tlaçõe.s," caPtlc1dade técnica..,' 
de i,;.Dt.;a • .f~~ DlZ,~!U~n~~5. com)Oça::UIll O ::lR. M1NISTRO HUG-C DE AL- Ça9. -M~,. at5~m.~ já trabalham aq,ui. contrôle, e tudo maIS que pudesse ga
ao v .... ~~ ... ú!lar para es,s;õ cu. aqué.e S3~ I M.cJ.lJà EMr: - Agradeço "ma cJ!a~ na. eletnflcaç2~ rural, em P!racica~ ranti-r a. produção; lncltu;ive recomen-. 

.,tc..-". Oheg:3.!llGs ao p~n10 d.e nao bnra<:2.0'; porque Lrealmentz l'ep!'~- ba. Há ,um grupo," se não me engano. I' dações ~ternacionais. derivadas de', 
'WCl11OS vel~h-l. para o transporte.' ,;<anta um v_ .. ôr muito grande e ou- em R~clfe. comprmm.ssos que o Brasil assumira.' 
1=>:;,;:>" pdmelIa. \1::'1; na. histÓl"2-, ü- vi o r;;.<;n~:ndo do finandameuto em Ql.lanto aos .lJpOll~Be:s, parece que lna Confel·ênoia. de Montevidéu de 
~1a:~núa. coú!bor.cu cOm o r·:Iin:5té- ~~nsa:1do em f,:dar com o Sr. Pre- o pc-obl.ema é mais tie merendo. l.'t!.o:e I 19ti2, que nos obriga.ram a modIficar 
1."10.. Úl., AgT1CUlcUl'3,. Um ll.l-:io quá eident!;. do.'. R<;<.;úb!it;C" fi. .êst~ r,;:.spelt(: grupo qu~ .. estava. no nCl'd~ste. ,agora o sist.ema,·. qe produção imRlantando· 
'iu' -<.-'o<::..:r cpó:,:açao no ~ordf~ste ;:O~ para I"lue a Caixa Econ6mica F~de- se encon~m no l1t.:::l'al, entre" Santos uma. nova. técn!c:J.; 'da. produção e do 
lfl.uxdou. 0_ Din~tot, do DPA UL)S ruI 8 ~e no sentiGo -de auxilar, nne e RiO. ,cult~vo do vírus. 
~i,._.L que ll,~ct • .ó f:!'.J., irrlpc.";n-,.l. Re.3- !:5 as Pr:=f~tut'aR. Corno tamh~m!-li Devo adüU1tar H V. Extl- que vou , Tivemos necessi~dc de. 'grada-
'l)t'i:Cil: se fô'(' .pt.eclso, ro,:m mota~ máqu:n;s a-;ricol2..S .• ' pl'(}UlOVer um:! f!')uniã,o com 'os aã!.,.. tlvamente força.r Os labOratórios par-
l;riS,-,l- :(::lde CO~Odlr' la as lU:l.llUlnas O SR. ANIZ BADRA _ .0U'.'1 dQ.<} a;;;-r1colas de \'i!:'ios pllí.seS, pa!'u t~~ula,re5 e oficiais; a adotarem uma. 

. JpU~i -~:'em tra .... .il'Ca<i.a3. Em dOlS ~l)Ul mUIto prt;.z.'Z!· o nobre Pt-esj- qy.e pCi~amOf, não apena,.). aUl:i.cultar tecnlca pata. Que o cUltiv,o do virus. 
lru~6 - e m€ .. o [oi feitó o cmb,:,.rque ae cient~ el,), SUPRA, Pr0j"l"!')O!" Jose Go~ o seu peusamt'ntú, mas ainda. verifi- se f1z~sse no laboratório e não pela 
,t~4õ u'atores, ·,±~O :tUplp.luentos ,e '€Il): me:; da. Sl!va, g!J'.:mio nfirmóu qUe car O .interê3se desses pulses no co- rPfQ!:eSfO antigo, p-elo qiJal e~tá.v3m<M 
f36 ·h~ras -des<:ane~tlm05 em. Rec::~. atendeu plct'Jarl1ent~ o Art. Hl ~ do mêrc;i-o de prOdutos" agrícolas. a~nndo fcx:os p,ermanentes de febre 

f
:co-mo defendo a teJ-e de que 0. trã- ant?''PTo:etv (':'8.:j~:';l(:o, e' ·c,ue con.::i· O SR AFRANIO DE OLIVEIRA _ 'att-osa. em todos os mat-adOUT08 e 'cer- . 
t-Ol' deve sair p:l.:\1. o agTlcuJtor, mu- ,dera, como o H'modor J.o:.c .Errnlrio SI'. Pr rs!d81te:, a,ntBS de encerr.ar gos..: ceando a possibilidade de tu!segw:ar 
fdei o plano para q~le fôsse dada a êh i"/Io:-.aL:;, d f1illdamental h!).por-· t,nl'io. de ouvii' a· nala'lra do Dr~ Jal- a. eKportaçã.o de carne .. _ 

.. Ima:ot.parw dê::ses tratorcs·parn l'e- tânc!<t e'que v: Exa. rpl'oV'('itou r-J L:ns s6bre ao aftO!'a,' ~ . FlZ p~te de uma.ComlSSao,que foi 
f-VêIlC:.t.. -. . '. lntegr::>.!menre o Art. li) (.i:, 1111.."80. ,O SR. JAIP.O LI.NS _ ReSj;:onde~ ~,EUl'Opa. estudar o ~s!lnto, em 1961:: 
J Ne.sse aspecto àa pt·efeHura., na!) 1 ..... • -1:' ::>, qUe se pncontra no ~e- !€l F..~ iiustre S~r:ador A!l"!;ôn!o Ca.rlos Tl.ve, na opo~tun1?ade, dlflculdade em 
fol leito sinda ner..hum pedjcto., nado. -Formularia a Sf-;Uln~ per- p~mHllnP'!lente sobre o prOblema do dffender os. lntel'e:ses do BrMll, por

lmas e um aspe-cto m~eree.sr'.Ute, qtl~ gUr...~fl· H:1. u:na preoc-upa:ão em to. laOOl'atóflo de ,1oaçaba. A verda<le é ,que o argu,mento a.presentado _ era de 

!PJderemOs examt.l~r, pois'" maiS tílr., Qf'og os m UI'! 'cioiJ)~ sõbt? se h!l ',lerá que em Santa Ca t-a,tlna temos ape:n..1S ordem sanlt41:ia .. D1ziam, _enta<), que
de ,,\larel com o T"' "':or do _ à. algum3. ":~el'aç.1o --- no ql'e diz- 1'('5- c ... l~pc7'atÓrio.~ de Lêljes e o In~tittlto I er~mos Os ptlmeuos a. disseminar a 

. '~,,:>.. é uma modalidade intereE5:03.ntc,: peIto (10 lmpõ~t-o t.e-l'tltorial r urA!, Centrt\l d~ ~U{) Jo~é. O Mimsté;-!Q te.Jre Aftosa. entre ~ rebnp-h05 pi-Q-
f O SR, AFRANIO DE OLl V:'l':.A 1 t-~a.s~<ndo du er,fera do llr.:n1cír>:o p-a- l1:ta. -co:n mUlta.:, õlflc;ulctade em rela. ce~~o ~utilhado e nao p?dulmos dar 
'-:. Era interessante a íeitura de umjl'a a c'>fera da Uruão, ou ficará es~ ç~o ~ pc.s~Dal te['nj(~o, por Isso ainda Ign .l!ltJ.ng de um gado sao.. .' 
JcomêlllO CO-m o .Mlm-sterio c poder- ~1hf'1ff'1do o que p:eceita o rt. 57 n::to l11stalamos o la.boro~órlo de Jo.a~! Pronulamos, gradaW'liamant-e, soLu-

.; '&e--I~ r,,'·'f planos de filerc~do püllS ~rn que o lmpôsto terntr:)-rlol rural çays. de fc;rma que primeiro, vam031 C1Q!i!H o lmpass-e. Acredito que dentru-
'sú~ npllcação. • "-'~. pl'i;u!,eqado p.:lo município, co- ,t"sper9.:r _que ~se consolIdem Os ~r\'lços em b:eve -err2dlcaremos essa-- )nOf:mla.-
t O SR. lI,:UNLSI'RO HUGO DE mi lll;st!"!;mellio p:tra. melhor Apro- d?s orga08 e~1St.entes para depois, en- ção nos r,í!!\!ãd-ourcs. ~ 
~Jn r...LVA .......... . i.:;. _ ExatG. ;":>i!;-,tn~nto da terra? ~ - ,ta-o. 1nstal~rmQs, nova;s unidsdes. Nã-o - -; • ...... . ~ . .'>- _ 

t O SR ANTôNIO CARlJÚS _ O SR MfN!ETRO HUGO "DE heuve desmterêsse. A .ndu,SI.-I..l.a. pnvada está.-5e adap... 
Cem Q. ·ti.sC~llZ::~:"O das D31egaclas ALl\,J,r,OA LE~E _ Rá uma. ligcirá O ~·sR. _ ANTONIO CARLI?3 _ O lando a.vs ~.voo mét04~s e já .entrou 

. e Dm;tonM de Fomento Agric?la. altenção, não no dc.stmação do im- [>rédlO- r:~o. Mt4 sendo utIlIzado .. _J!! mcrsmJ em linh..a de ?;Odução ~Uasb 
I O SR • ..&.:._ •• ú3'!I~O H?;:_<_J~ >E- -Oê:o'(' mas na atn.oliaçãQ (10 crite~ uma, r~lao grand:! pro<'!uto:o. de suf~ no I~ • com a. oe:-sp-ec",.va de qu<=, l!() 
lALMEIDA LE7\lE _ QU(lntQ~ ao_ rio de t,~n!flc!tç(iQ que o pro1eto nos. dISpõe d~ aerop~i.o, d~ c.stt"ada. pr~ó,.lmo a.no• no BraSIl, (\ ~haEt.ecl
;w;p: ~o da. SUDE'PE, ,ou-falar (L:,~~ con~ém. mas ~ a. e"stmflção ~ não taL ~'k:~7? c, a..,?'I()lll, v:J1 ser servida veIa:1 ~;:C~lsd~~v:aelga:t:~~1r.~~~~did1 s~~ 
trunenliC COln o Superintendente, p.\"' alte .. aq.a. 1l1e.~mo- pOflque Dfl.o s .... ria T • - nec~'ssidad ~ 
~ra. o~el'var -êSSJ a~.sunto fllnda.lllen~ de bo:l strar.gl&' Ul'ar ~~se tClbllto d~! , .o ~R. J,:'-IRO "rNS - De momell~ I .. , 
'tal' -: a con.stmção de' fnogor!f-cc$. mum('1~:os . . '~, . .nao-.pOOso respond~l'. ~, se hau- Posso. adiantar que dois grandes la-
jlmp're2.f:inolvel Para a indústria da O SR_ ANIZ BADRA _ "Evidente- v ... interêsse da"fPalte ne V. Ex~, bornt6nos estrangeiros ... pfize.r, ame-
pesca. m~ie se h(m~essc. a. rc-or~anl.zação ,~~ me comprom't.O ~e. fal.9.r C01n o rl~t1nO, e 'Wellcome BDurrDughs. in-

Qaailto . ao Banco Nacio1:a] d Crê- lUd-o se encammhana para a refor... as e~., fi ~ dep.?1S, ~rt~n~mltll' a V. ~XJil I g:!es -~ em ,São .P&. ulO, pr~uzlrã() va.
l-dito Coo!!)orativQ não conSM:Ü ma, Agradeço a. V ... Ex~. isso vai de.. no C.M q:.N oq .v~r. , c'!nas em ~rande quant!dil.de, Tere
lànid3." nomê~r . o Pre31dente. Q' 5r. fW;o. ~'anquiliza.r 0.$ 3.600 ,municipios aO. SH.:.~;O~o C.AR~0Il.S - ~i~ mo.?:~. assim; anuas p~'a cO?lbate-r o 
"l'ret1dehte' da República. já está ex3.- br-a.5'l1e~I-OS. " . iô.:1!l, :n}~\ uíS';1 a. y. Ex .. Se_ não te-rrLdvel -mal,-com eflc-1êncr;l. 
;~:anal1.do. ao S.i.tuaç:1o .•. }'sn:a que possa .O·SE?': PRESIDENTE (.J~é Ermíri~) Il1~Il~;'~~ pôt~ d~ ~j~a:rb~~!'IO'eP;~ I O SR. PRESIDE..l\t-"TE (José Ermitio) 
r~mamlzar e. atuar. de. forma· dcci· - ~em a, p.a!avra. o n-oore Deputsao ~i1â..'l"}Cia.' _DO _ Sr. M1nlstro Hugo da Almeida Le-
51'..-a neste banco .tao. Ul1Port.al1t-e, Peod1o eat,alão_. me. a'Comi;s.são de Agl'lCulwrQ do Se-
i O klR. A..,,{I~ B!:'DRA, ------ Em cOla- . O SR. PEDRO C.AT~O - Ape- O SR. JAIRO IJN~ - Quantc à nado da. Repú_blica~agrp.d-ece·e- sente ... 
• 'bOl'rtçaO com a tse" e-S);>QsJrda pelo nas uma· p~rgu~ta. d:seJarla saber .parte da vactna da. aft-oea. hou.ve re- se honrada. eoth-· a. presença. de V. 
[nobre Sen0.dor ntôhio GeJ:los, fize- porque. o Mmisterio na.o promove o. almentc uma fas-e de grande <lificul~ ExQ. POr ter trazidô as luzes do seu 
'tuos em S~o. paulo ,uml!-·ex'p~iência. 1~prc:w·~furt._1t~ .~05 ohamados "vo- tda.de, não só no,Min1.sté-rw, ~') t~m. ~onhe(liment.o a,-todos·nós que dese .... 
e consegUltnos o 'flnanç.iamenvo de .unbplOs da. p"z , da. ?NU, aqui no bêm na.<; Secretllias de Ag71cultura. Jam()s conh~cer 'algo sóbl'e a. Elgl'icUl

ttOTI1'-:-doras com garantia de q~o- Brasl~ e .. )~mlJém, -0$ S.1J,S economis. dos .Es~dos. e até l?-QS laboratórios ~ura, a pecuâ?la e a. pesca. 
,tas e pOSO afíimar- a V. Exa. que. 03 tas domcwucos? parbcwares. FicamM' safJdeÍtõs em ouvi-lo com 
\I'csultados· foram ótimos .. FJnancia.- &ses té~nicos estão servindo. na Orn., é precLso que o l\-1iÍlisMrio a. franqueza. com __ que V. Ex\\- se ex .. ·r.LD ... 25{) .mrilncípo-:&. -eDm:.'a,E-ton~vela- maloria dos pn.ises latmo-americRnos, exerça fiscal1za.-eão e contróle sõ}Jr-e p'ressou neste plenário. ROgamos'~" 
doras l}o prego'd G-lto. mIlhos .~ I:0,te mas não- me eon.soo haja um .só dêl-2,s, essa. prodll~. TruJo 15.50 demora, Já Deus que O- oriente no sentido àe Que 
já esta custand~ qua,renta mllhoes.. aqui n... BtS:&il.. -e:qr 196-2, na administração do' Minis.. o l\.fini&tér1o da Agricultura. saia de 
, O pcmto de vista é COM referên- A .·t d r-t' d d f . tI'O Ron'.e1ro Costa, foi baixada 8. Por· uma vez paJ"a sempre da.' imobllfetade 
cia à CaiXa Econômica-- :E:st.aqual. se prO'lj~1 anta° ~ t~-PJ· um a e ,ana taria S70 qu~, dlseipllna a. prOdução e enverede por uma; f.ase- dinâmica,' 
V Exa estudasse êsse assunto Te- uma pergun re a lVa. aos pescadores t1e v c: à. :ontra-' a ft . - -.só antecipando melhores dias pàl'!ri o 
fe'rente 'ao finSllciam€nto de trato: ~~?~::a~ :: a~~~~~, ~~~ ~= por. ~fos gficia-1s. nt~<t ~br:, Eor ,Brasf!. . 
.1"5 ~om garantia.de ,quotas, de ncôr no. norde4e mas que em detenninad~ entIdades privadas. Nessa ocasla-o, MUlto obngado a V. Ex~ (i"rluito-' 
,do cem C! que e!tá estabelee:-e.o .'la tn.cmento- r::-ntiram-se desestimula-d«./ p.t"'?cedeu-se a um levan.t2m-e;,.nto e ve. bem! Muito beml Palmas) 
Canstitulçao, da.1amos um passo e saíl'lt..'11 de lá. 1 r!Ílocu-l3e que a. maiona na-o estava 
a"';'.:l"'G.diso:imo no sentido de um f!1n condIções de produzl-1a.. Ha:via 
tl.!;!rlcv1tor or, a exeronlo dq que_ se O SENHOR Mm'ISTRO HUGO DE mUitil. ex~êneia a ser cumprida. Dflil li. Republique:-se por ter-sMdo com 
to. nQ.l Estados Unidos, '\PllJ!? são' ALMEIDA 1.EME - PeseJo jnforlll~r a diminuicã;) da Drod~cáo, . incorl'eç.õe.s. .. . 
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ÇOfiHSSõES )PlERMANENTES 

MESA 

Prestdente - Moura Andrade 'PSD). 
vtçe...Pre.slc:.ent.~' ~ ~()guelra (Ü. Gama <PTB) 

1.0 Secretârio - Dinarte Mar1s fUDN) 
;&.. secretário - Ol.lberto Me.rtnno lPSD). 

9.(1 SecretéJ10 _ Adalberto Sena 'PTIU 
4," Secretâr10 _ Cattete Pinheiro (PTN) . 
1" Suplente - Joaquim Parente (UDNJ 

1.. Sup.ente - 'JllQ't' PSD, 
3." SuPlente - Vasconcellos Tôrres (~) 
4,0 Suplente - Berlbaldo Vieira ISem tegenda 

)'., REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA 

- BPD 

PARTIDOSOOIAI.. DEMOORATIOO U'SDI - 22 representantes 

1. Jose OWomarQ - Acre 12. ADt0n10 Salbino - Bahia 

I 
I 
f 

2. Lobão da SUvelra - Pará 13. Jefferson de AgUiar ' E. Santo 
8. Eugênio Barros -' Maro.nh~o 14. GUberto Marlnho - Guanabara 
4. Sebastião Archer - Maranbão 15. Moura IUldrnde - Silo Paulo 

, ó. VictorID. Freire - Maranbllo ~ 16. AtUlo Fontana _ Santa Catarina 
8. Sigefred. Pacbeco - Plau! .J:; 17. GUldo MondiD _ R: O. Sul 
1. Menezes PImentel _ Ceará • 18. Benedito Valladares - M. Gerais 
8. WUson Gonçalves - <)eará 19. FilInto Müller - Mato Grosso 

9. Walfledr Gurgel - R, G. Norte 20. JoSé FeIIdano _ Goiás 
10. Ruy Carneiro _ Parafba' I 21. Juscelino KubItschek - Golãs 
11. Leite Neto _ Sergipe 22. Pedro Ludovleo - Goiás 

PARTIDO l'RABALHISTA BRASILEIRO (PTBI - 17 represet\tantes ' 

i. AdnJberto sena - Acre J 10 .. Pessoa de QueirOZ _ Pernambuco 
2. Oscar Passos - Acre 11. JOSé Erm1rio - Pernambuco 
3. VIvaldo .Ltma _ Amazonas . -112. Silvestre Pértc1es - Alagoas 
4. Edmundo Lev1 - Amazonas 13. Vasconcelos TOrres - RIo de Ja-
5. Arthw Vlrgfllo - Amazonas netro . 
6. AntOnio Jucâ - Ceará 14. NelSon Maeulan _ Paranâ 
7. D!x Hull ROSado - R.G, Norte ,15. Mello Braga _ paranê! 
B. Argemlro de FigueIredo .. Paraíba 16. Nogueira da Gama - Mo Gerais 

O. Barroo Carvalho - Pernambuco I 1'1. Bézerra Neto - Mato Grosso 

UNlAO DEMOORATIOA NAOIONAL (UDNI - 15 representantes 

1. Zacharlas de AssUmpção _ Pará 9. Padre Oa!aza,ns - São Paulo 
. a. Joaquim Parente - Plaul' , ' 10. Adolpho Franco - P8I'.'I,Dá 
3. José Cândido - Plaul 11. Irtneu to: :')rnhauser S. catarina 
6. Olnarte Marls _ R,G. do Norte 12. Antônio Carlos _ S. Catarina 
6. João Agrlptno _ Parafba " 13. Daniel Krleger _ Rio Grande do 
6. Rui Palmeira _ Alagoas Sul 
'1. Eurico Rezende - E. Santo f 14. Milton Campos';' Minas Gera!s 
8. Afonso Arinos - Guanabara. I 15. Lopes da Oosta _ Mato Grosso 

PARTIDO Í..IBERTAIlOR IPL) - 2 representantes 

1. Aloysio de Carvalho - Bahla , 9. Mem de Sá - R-. O. do Sul 

, l'ARTIDO rRABALInsTA NACIONAL (PTN! - 9 representantea 

1. Cattete Plnhelr. - Pará I 9. LIDo de Matos,:," S. Paulo ~ 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA (PSP) - 2 representantes "" 
~t. RaUl Glubertl - E. Santo' I 2. Mlguel Couto - R. ae Janeiro 

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) - 1 representante ' 

1. Aurélio VIana. - Guanabara . 

: MOVIMENTO TRABALHISTA RENOVADOR (MTR) - 1 representante 

1. Aarão Stel~brucb - RI. de Janeiro . 

PARTIDO REPUBLÍOANO U'R) _ 1 representante 

1. Júlio Leite - sergipe 

PARTIDO DEMOORATA CRlSTAO (PDOl - 1 representante 

1. ArDon de Melo - Alagoas 

Sll:M LEGENDA 

'i. Josaphat Marinl;1o - Bahia • a. Herlbaldo Vieira - Sergipe 

RES~O 

J?artldo Social Democràt1co ~PSD' •• o o o ••••• co o ••••• or. 22 
.... flal'tihfl tTa.\:Ja11l1Sta Sr~e1t'o tP!"B> ... , ••.• IH,',.' .... 1.1 

. "Un1ã.o oemocrtl.tlca NacionaJ looN)., ................ ,.: 15 
Partido t..1bertadot (PLJ...... ... . 01 •••••• ~ •••••• ,., •• _ B 
Partido l'raba.lhlsta Nacional fP1'Nl ...... __ ..... , .. ; D 
Partido Soctm Prcgresststa (PSP) •••••••••••• ~ •• o( •••• :~ fi 
Partido SQclallsta Brasileiro (PSB) ••••• o •• ao ..... u.. 1 
PartIdo Republlcano 4P:EU ............................ .,. I 
Partido Democrata cristão (PDCl. , .••••••••• ' ........ n.. ,. 
Movimento Trabalhista Renovador (MTR) ............. ,'" 1 

,.)'1.' ~ 

Sem legc:nd~ ~~!~.~ •• !!.,.! •.• ,!. .•• _ •.•••••••• I' :& -ti6 

BLOCOS PARTIDARIOS 

Bloco Parlamentar .Independente 

PSP ............................... u· •••••• ;. 
PI'N •••• : •••• , •••••••••••••••••• t ••••••••• , 

2 . Senaf..ores 
g 8en'Adores 
1 SeT,.Iado:t 
1 Senador 

PSH ••• ; ...................... ~ ••••••• f •••• :tO. 
Pk , .•.••••••••••••••••.••••••••••••••••• ' •• 
M'rR •••. 01 ................................. . 

pDO ........................................ . 
1 Senador 

Sem legenda o •••••• " .................. ~ ••• 

1 Senador 
2 Senadores ., 

Líder do Governo 
Dantel Krleget I UDN. 

10 Senado~es 

LIDERANÇAS 

Vice-LIder 
I Mero de Sá 

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE 

LIder: LIDo de Matos lP'l'N) - -... Julio ~elte _ (PR 
. • ~ Jooaphat M.."\rlnho (se! legenaa) , 

Vlce·Llderes Aarão Stelnbruch 'MTRl " 
MIguel Couto (PSP' 

Aurélio Vianna (PSBI ArDon de Mello (PDO) 

11 ....,. PARTIDOS 

PARTIDO SOCIAl. DEMOORATlCO 

(PSOl 

PARTIDO LIBERTADOR (PL) 

Lider: Mem de Sà 
Vice-LIder: AloysiO de Carvalho 

Llder: FilInto Müller 

V1ce-~fderes: 

Wilson GÓDça.IVea 
SlgefredO Peanec, 
Walfredo Gurgel 

PARTIDO flOOlAl. PROGRESSISTA. 

LIder: Miguel Oonto ( 
Vice-Lfder: Raul Giubertt 

PAR rIDO rRABALHlSTA, 
NAOlONAl, 'PTNI 

PARTIDO rRABALRISTA .,..<, Llder: Lino de Matos 
Vice-Llder: Cattete Pinheiro BRASILEIRO 'PTB) ...... 

Llder: Artbur VírgillO 

Vlce-Lfderes: 

'Bezerra Neto 
Oscar Passos 
AntOnio JucA 

m - PARTIDOS DE OM Só' 
REPRESENTANTE 

MOVlMKNTO I'RABA~ll1STA 
RENOVADOR (MTR) 

Representante: Aarão Ste1Dbruch 

ONlAO DEMOORATIOA NACIONAL PARTIDO DEMOCRATA CRIST.~O 
\UDm I (PDC) 

Lld .. : Daniel Krleger 

Vla .. Llderes: 

Eurico ReZende 
Adolpho Franco 
Padre Oalazans 
Lopes da Costa 

, 

Representante: Arpon "de Mello 

~a;is~e..,t~YJ,~~~eo (PR) .. · 

PARTIDO SOOIALISTA 
BRASILEIRO (PSBt 

Representante: Aurélio Vianna 

AORICUL TURA 

Presidente - Senador José Ermlrl0 (PTBI 
Vice· Presidente - _doI Eugênio Barros (PSDI . 

-Titulares 
Eugênio Barros 
José Fellotano 

Titulares 
cluse gnn!rlo 
DiX-Huit R,osado 

Titulares. 
'Lopes da Costa 
Antônio Carlos 

Titulares 

Júlio Leite 

QOMPOSrçAO 

PSD 
Suplentes \. 

1. AtttlJo Fontana 
2. Benedito Vallad,ares 

1"l'B 
. Suplentes 

1. Melo. Braga 
2. AI'gemiro de Figueiredo 

UDN .' 
Suplentes 

I, Daniel Kr1eger 
2. Jo~o Agriplno 

B.P.l. 
Suplentes 

Raul Olubertl (PSP) 

SecretArIo _ Jus6 Ne:y Dantas. 
Reuniôes: - Qulntas-felras. és 10 horas 

I 
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CONSTlTUIÇAO E JVSTlÇA 
Pl'er.idenl·e Alonso Annos _4 U UN) 
Vice~Pres\dente - W!l~I)!) Goo-;ah'es t-PSU) 

Titlll:1TCll" 
Jetrprson de AgUlar 
AlltonJr, Balhmo 
Wilson Oonçt\lve3 
Ruy Ca'rnctro 

o ri I UhU'Cli 
Erlmundo LeVI 
Bezerra Nel() 
ArthUI VlrgiUo 

PGU 

PTll 

5upletl fes 
1 Menezes P!.rllentel 
2 \...ell.e Net ..... 
3 ·Jose fi'ellclano 
... r:,linto Müller 

1 Suplente!" 
l' Argemiro de f'lguclreaO 

~ 3 OÓ=:C!H Pa5!'os 
2 Melo Braga 

fTDN 
'l'itulnre..q 

AJo~'Slo de Carvalho (PU 
AfÚ'ílSC Arlnoa 

Suplentes 

.1. Daniel Krleser 
2 .João Agnpino 

Milton Camp03 ,-) 3 /i;Ul'nco Rezende 

B P l. 
"1'Hulares Suplentes 

Jcsa~'h.J Marulna (sem tegen'daJ Aarão Stetnoruch 
SecretÁrIa ~ MarIa Helena Bueno Brandão. 
Reuniões - Quar!as~(eiros a!' 16 horal 

blSTRITO FEOERAL 

PHE:S:.IJEN'rE: l:ienador Auréllo Viana 

VICh:·PH.~lUEN'l'E; ~enador Pedro Ludov1co 

'1'ltU!3re fi. 

t"f,(IJ o LuJovico 
Fillnto \1üUel' 

O"car P aJS03 
Edmundo L.evy 

P. S. D. 

P. T. B. 

U. D. N. 

Suplentes 

José FeUcÍano 
Walfredo Gurgel 

1\lelo Braga 
Antonio Jucá 

,MTR) 

EurlCO Rezende 
Antónlc Carlos 

Zacharlss de AsSumpção 
Lopes da Costa 

B. P. 1.. 
Aurélio Vianna Lino de Mattos 

SECRE.~ARI0: Araey O'Reilly de Sou~a. 

REUNIOES: 611.·felras _ às 16,00 noras 

ECONOMIA 
Presidente - Leite Neto 'IPf::Un 
Vlce·Pre~idente - JOS& Ermfrlo (PTB) 

COMPOSIÇAO 

PSI) 

Tttulares SUlllcntoa 

Leite Neto 
AtHl10 Fontana 
José FeUciauo 

Tituh\res 
JOf;é Ermtl10 
Melo Braga 

Suolcntesr 

Adoloho tl"ranco 
l.opes d9 OostB 
lrineu Bornhausen 

, TItulares 

M!guel Oouto cP~PJ 

I. 
2. 
3. 

PTB 

1" 
2. 

UDf 

1.. 
2. 
3. 

B.P.l. 

Jefferson d.e !\guiar 
Sigetredo Pacheco 
Sebastião Archer 

Suplentes 

Bezerro Net.o 
Oscãr passoa: 

Titulares 

Jos6 Otl.ndldo 
Zaoha rla~ de ASLlumpçf.a 
Mero de Sã tPU 

Suplentes 
AurélIo Vlanna tPSB) 

SecretAria - Araoy O'ReUly, 
ReunIões - quint.as-feiras às 15,30. 

E':I)UCAÇAO E CULTURA 
Presidente - Menezes Pimentel 'PSD. 
Vice-Prfl,Sidellte - ,Padre Calazans (P'rB) 

. OO~1POSrçAO 

PSI) 
Tltular(~ 

Mcne':~e.s Pimentel 
\Valrred~ ~urgel 

Suplentes 
1'. BenedIto Valladares 
2, Sigefredo Pacheco 

,.; L1~euchl.do. Substituído pelo Sr. Eurico Rezende. 

, ' 

T\tlllares 

Pessoa de Quelro:l. 
AntOnio jUc:l 

l'itllJflres 

Padre Calaz:th~ 
Mem de Sã !P-U 

PTB 
, Stl!JJentes 

1. IT.dmundo l.eVl 
2, Vivaldo Lima 

UDN 
S:Jplente:J 

1. Afonso Annos 
2. MHton Campos 

B.P.1. 
J'ltularcs Suplentes 

Josaphat l.\làrl::1ho 'ScCl legeI'.!!1a.t Ltno de, Mattos tPTNl 
SeCl'etRrtll \!!::-::o Alvarenga Ma.rra 
~,eT1niôl'!~ - Qlll'rta~relras às J6 horas. 

FINMIÇAS 
PresÍílellfe _. Argenl1fO de F'tgue1redo IPTln
Vlce-Ptcswente - DanJe) lECJ1eger IUUN) 

Titulares 
Vtctarino Frelft' 
LotJãc da_ Silt'elra 
Sl.gefreào P3checo 
Wilson Gonçalvc3 
Leite Neto 

'l'HuLarel'l 
Argem1ro de ptzueirect. 
Bezerra Neto 
Pessoa de Que1roz 
Antônio Jucá 

rttulares 
Daniel Kr1~et 
Ir1neu Bornhausen 
Eurico Rezende 

t'itular 
Mem de S.é 

COMPOSIÇAO 

PS.D 
Suplentes 

1. Attillo Fontana 
2. ,Jose UUlomard 
3, Eugenia de ~arros 
~, Meneze.' Pimentel 
6, Pedro Ludovtco . 

PTB 
Suplentes 

I .. José Ermlrto 
2. Edmundo Levt 
S. Mele Braga 
4. Oscar PaSSM 

TTDN 

Plo 

Suplente.t 
1. Milton Oampoa 
2. João Agr1ptno ' 
3, AdolpllO Franco 

Suplente 
AloysiO de Carvalbo 

B,P.l., 

1. J~llo Lelt. ,ptu ntuJare~ 
Uno de Matos 'PTN, 
Aurélio Vianna lPSSt 

Suplent.~ _, 
2" Josanh" Marinho ISfIn IellencIJIJ' 

. S""","Mc . - Old BrUgger 
Reutllõc~' :... Quart-as-feiras. 

lIimOSTRIA E COMÊRCIO 

PreMdente - eenador José P.lellclano I PSD) 

Víl'e-Presidente - Senadol: Nelson Maculan (l~'I1n: 

" Titulares 
~! José Fel1clano' 

Atll10 Fontana 

~t 

Nelson Macula0 
Barros de Carvalho 

Adolpho E"rlUlCO 
lrtneu BOMl,hausen 

J I\ar~ SleIDbruch 

COMPOSIÇAO 

PSD 

Suplente.t 
Lob!\o da SIlveira 
SebastIão Archer 

PTB 

f Vi valdo Lima 
Oscar passoa 

UDN 
Lopes da Costa 
Eurico Rezende 

B.P.l. 
Raul Gtubertl 

.f Secretárta. Maria Selena Bueno Btl1,ndA.o~ , 
i Jtéuruào _ qulntll-s .. fetraa. t.s 16.30 horas. 

I LEOISLAÇAQ SOCIAL 

, 

, I 
I 

PRESIDENTE: Senador Vivaldo Limo (P.T.B .• 
VICE-PRESrn-"'rE: Senador Wa!.!redo Ourgel (F.d,!).),. 

~ . Titular .. 

:j Ruy Oa.;,:nelro 
;, Waltredo Ourgel 

AttlI10 Fonttma 
Eugênlo Barro. 

l! 
VlvaldoLll1la 
Antonlo Juco> 

P. S. D, 

/ 

/ 
P. T, B. 

Suplentes' 

Lejte Neto 
Jose Gulomard 
Slgelredo Pach."" 
Lobão da Silveira 

Edmundo Levy 
.... Pessoa. de QIl~1rD'.a 

H u_ D. N • 
I EurIco Rezende Lopes da costr. '"\. ' 
" AntOnio Oarlos Zacharias de AssumPQ80 

I ,,; P. S. B. e M, T. a, 
j.Y Aurélio Vianna AarAo .3telnbruch i 1, 

I . SECR:E'PARIO: Cláudio I. CarneIro Leal 

REUNl()ES: 34-1_ às 15,00 horas· 
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MINAS E ENERGIA 
PRESIDENTE: Senador Josaphut .vlo,rinho I"P,B.l.) 

VICE-PRESiDENTE: Senador Jos~ Enhlrio (P.T.S.) 

Titulare.s 

Benedicto 'Valladares' 
Jefferson' de Aguiar 

José Ernlll'lO 
A..-gemil'o de Flgueiredo 

João Agr1ptno 
Antônio 0'1r108 

P. S. D. 

P. T. B. 

U. D. N. 

13. P. l. 

Suplentes 

Pedro Luduvico 
Fl1into Müller 

• 
1'1 c:Hson MacuLUn 
Al1tôniQ Jocá 

Jo.se C~mdlcto 
Afonso Arinos' 

JOSllpnat MarInho Julio Leite 
SEUR-S'TAHIO: Cláudio 1. CaJ'l1ril'o Leal 

POLlCONO DAS SÉCAS 
PUESIDENTE: Senador Ruy Carnell'o (F.S.D.) 

VICE·PRESIDENTE: Senador Aurélio Vianna. (P.S.B.)' 
TItuJares SuplenlC8' 

Ruy CarneIro 
sebastião Archer 

P. S. D. 

P. T. a. 
Sigetl'edo" PachecO 
Leite NeLo 

Dix-Huit RoS8uO 
Argemi10 de FIgueiredo 

O. D. N. 

Ontõnio Jocó. 
Jos6 Ermlrio 

Joio Agliplno. 
José Cândido 

AW'~l1o V1anna 

LOpes da Costa 
Antônio Carloll 

P. S. ao e P. R. 
Júllo Leite 

SEORETARIO: Cláudio 1. Carne1ro Lea.l 
REUNIOES: 5a~fetrn.s - às lG.ClO horas 

PROJETOS DO EXECUTIVO 

, 

PRESIDENTE: Sçnador João Agripinó IO.D.N.) ~ 
.,CE·PRESIDENTE: Senador·Willlon. Gonçalves (p.e.D.l 

TitUl~es Suplentes 
P. S. [I. 

Leiet Neto 1. \VaJfredo Gurgel 
JoSé Qulomard 2. Joo6 Feliciano 

3. Rui Càrneiro 
P. L. 

Mem de Sã. L AloysIo de Carvalho 
P. T. 13. 

Barros Carvalho 1. Edmundo Levy 
Bez erra Neto 2. Melo Braga 

O. D. N. 
Daniel Krleger 1. Antonlo Carlos 

2. Adolfo Franco 
B. P. I. 

Lino de Mattos 1. Aurélio Vianna 
SECRETARIO: José. Soares de Oliveira Filho. eventus1c 

REUNIOES: 3a~teira _ às 15,00 horas . 

REDAÇAO 
PRESIDENTE: Senador DJx-Hult Rosado (p.T.B.' 

VICE-PRESIDE.."fTE: Senador ~ntOnio CarloS (O ,D.N.t1 
Tituhres Sup!er•1ei> 

Waltred.O Gurgel 
Sebastião Archer 

nlx-Flult Rosado 

p. S. D. 

P. T.a. 

O. D. N. 

Lob~1) tia 8i\veira. 
JOSé FcllC'lono 

Edmundo Le\'y 

AntO~o Ca.rlOâ Eurico Rp.zende 
aPI • S/LEGENDA . 

Júlio Leite Josr..phat Marintw 
SEUR.b""'TAJUO: Neuza J, Verrtsírr.ú 

. REUNIõES: 4"-!elra - às 16,00 ho"" 

RELAÇõES EXTERIORES 

Presl(lente -
Vlce~Presldente 

Benedlto Vallada, .. (PSPl 
_ Pessoa de Que:lro2 (P'rB) 

TltulBJ'es 

Benedicto V'lJJ.ada.res 
FUln t.t MUllel 
Menezes pi.·oente1 
Jose Gutomard 

P~oa de QueiriVJ' 
Vivaldo Lima 
Oscar Passos 

Antônio CarJo~ 
J",e Clln<!ldo 
RU1 Palmeira 

COMPQS1ÇAO 

1'50 
l. 
11. 
a. 
4. na 
1. 
a. 
3. 

001'1 

suplentea 

Ruy Carneiro' 
LeIte Neto 
Vlctor1n() ti1'etre 
Wilson Oonçal,,?eG 

AnWnto Jucê • 
ArgemlTo de Fla'Uelredcl 
Melo Braga 

1. Padre calazane 
S. 30li0 AgripinO 
3. Mero de Sá (l'L) 

8 P.l. 
Aor,o Ste!nbruch fMTRl Llno de Matto, IPTN)' 

.secretário JOAc Batista OarteJon Branco. 
ReuntlJea .. ~ qUlnta&- :elras~ tlIJ IG :horas. 

I. 

SAuDE 
PRES1DEN'1'E: Senador Sigetrcdo Pacheco (F.S.D .• 

V!CE-PREfilUENTE: ·Sen.ldor Ju~e Cândido tU.D.N.) 

THulares Suplente::> 
P. S. O. 

SigetredO Pacheco Wallredo Gurcel 
Pedro Ludovlco Eugêfil0 as rrc.lb 

P. r. B. 
Dix-Huít Rosado Antônio Jucá 

P. S. P: 
Rau! G!uberti Miguel Couto 

O. O. N. 
José CàndJdo Lr)pes da Co~t.a 

SECRETARIO: Aracy O'Rel!))! de Souza 

tteunlões: 6"~fefra - às 16·00 horas 

SEúURANÇA NACIONAL 

o 

V!CE-"'RESIO~'fE: SCllador Oscar Passos (P.S o.) 

TiUllarCI:> suplcptes 
p., S. o. 

VICtOflllO f'rei..re Ruy Cru'oeiro 
Jose Ouiomard AU,'lHo Fontatla 

P. T. B. 
OScar Passos Jose E.:rnul'1o 
SDvest.rt> Péricles Pix-Hult Rosado 

U. D. N. 
Zacharins de' AssumpÇtl.O Adolfo FtJ.nco 
Irtneu Bornhausen • Eurico Rezende 

B. P. I. 
Ra.ul Qiubert Aurélio' Vinnna 

SECRETARiO: Alexandre Pfaender 

Rlt""'ONl.OES: S8--te1ra - às 15,00 horas 

SERViÇO PÚBLICO CIVIL 

PRESIDlmTE; Senador Aloysio de Carvalho (P. L.) 

VICE-PRESIDENTE~ Senador LeIte Neto tP.S.D.i 

Titulares 

Leite Netc. 

1;!lgetredo 

Dix-Hult Rosado 

SUvestre PértcjE'"" 

Padre Calnzam 

Aloyslo.de Carvalho 

P. S. D. 

P. T. B. 

'C. D. N. 

p. L. 

Suplente! 

V"ictorino Freire 
Flhnto MU!le,· 

Mele Brnga 

1\.ntõnlo Jucá. 

llem de Sã 
B. P. r. 

AArão steinbrucb Miguel Cóuto 

SEer rrARlO~ José Ney Passos Danta~ 

REUNIGFS: ~!l .. teira - às 15,00 tIorao; 

TRANSPORT~S, COMUNICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS 

PRESIDENTE: Senador Lopes da Costa m.~.N.) 

V10E-PRESIDENTE: i,enador Bezerra Neto tP, 1'.S,) 

Titulares Suplent~s 

Ti'. S. D. 

Eut;ênlo Barros Jefferson de Aguiar 

Wilson GonçalVeA José Oulomard 

1'. T. B. 

Bezerra Neto Melo Brag"\\ 

ti. D. N. 

Lopes da ,?O~tlá lrineu Bornhaus(Jn 

p. e. P. 

Míguel Co~to Raul GluberU 

SECRETARIO: Alexandre p.faender 

REUNIOES: 4n-felra - às 16,00 horas 
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Pata 'Revisão do Projeto que 
define e regula a PRCIE
ÇAO AO DIREITO DO AU- D) 
TOR 

COl\USSõES ESPECIAIS 

Para estudo das causas quel G) 
dificultam a PRODUÇAO 

Para o estudo aa situação 
do CENTRO fEGNICQ DE. 
AERONAU llCA é DA E.SCO· 
LA DE ENGENHARIA DE 
AERONAUTlCI'\, DE S JO· 
S~. 005 CAMPOS -

_. I1te 16 de aezembro de 1963 pelO 
aequ.~runeDtc· 'l1iHi2-, apr. em 12 a.e 
~embro de J96:t 

.- ate lf) ae dezemb'ro de 1964 oeJo 
Requer~mento.1 138-63, apr, em 16 ue 
deí;embro de 1963. 

,.- -cn_~àa 2m Vlrt'Jà€ ao H.eq'uen:nente 
,a) 41;1U I:i:t dQ dI ~enaal)I _ ' _\dUtoIJ 
'Cam1Jub, apr ovaC1o- ;!IIl .lO de l ... ·:u~.r<. 
'de 11/6:& ' 

Delc,,~n<taa em 't2 de Qovmbro de 
196"-

t>corrogacia !\,té. ,i5 de dezembrO dE 
USa em_ 1{U'~uQe ao Req>1eruneor.c QU. 
men.. l!:ia 6Z~' aprovad( em 12 r.I.e <Se· 
zemQn,. Oe ~91j~ 

lJompletaai:l • em 4 de· ,aneL."C ae 
1963 ;;om a, 'lestgns.çãb aos :)enO\}f~ 
lSenaQures V i8C<;Dce,os lOITe$ e 
Edm~ndc. Levl', ,; 

Prorroga0'" 'ité lS de· d.ezembro Óf 
1964 em'- ylrtuae QÕ RequerlIOento nú· 
mero 1 198-6$ de SI Sen,tdal M:ero~ 
r.és I?lmenteJ a9:"O\'adc em, '15 le oe· 
zembro -de 1963. 

AGRO PECUARIA _s sua-s re-, - -
percussões negativas na ex-, 
I=~tção' 

Cottlp!etaas em 29 de outubt'e O,e 
19fi2.. 15 d.e Qlala de 1963,e 23 de &Dl1l" 
qe 1363 

Membros ÜGY -- PartfdGs 

WrlaQa em 'Virtude do- Requennwn· .lettel'~D ae Agwar - PSD. 
ro n~' :)él!j-tia d(;::SI ::3enaOOl JIJ:;e Crla.a..a em vu'tua.e -Cio rt,equenmeD- j...oõac da Sllvell'a '23- QCf a.bril de 
I!,;rmltlo" aprOVa(H,l as sessão etc '20 Q& 00 DY 1t;~-6::t, aO' $r. Senaaw ~a.a.ff 19/)J! _ PSl>. 
a~osto de 196::.1. CalauIl&. aproVI:lUc na sessac Je lS J.-tII~ 0arne/.rõ, -, PSD. 

de 0tlvembro de 1963 l:ieneellCtc valladal'e6 - PSlJ, 
uestgnaaa em ,22 ele fJ.g~tc 1~ 19!53. De:Slgnaaa em ,13, de novembro, àe, WUwn GollÇalves i23 àe iiO:ll 'de 

• >t 1963 - 1963' _ P~D. 
Pr9:-rogaaa, pOl t ano, _ em rlI\.-U' ~urrogacta até Hi de (1<:zeml;itO' o.E -: . . 

do- Requemnentc u\- l 191-63 30 ~ 1964 em VirtUde -do RequerlmeOIi'o' "'0- 1J,~nle} Krleger - UDN. 
anOl tienB.(tOr $lgelredC! paCheco, mero f_lt)8~6a elo Sr senadOl, Aor.O- Lopes ~ Oosta l21i ce outubro de 
aprovaClu em lb de QezembrO 1e DlO JUC&;, aprend ... , em 10 d-e meDi. ~ 1962'1 - LJ?k., , _ 
[963. ',- bro de' 1963,' Mllton Campas .tV,lCe-EJresl<1r.1:,1t.e). 

Membr~ 15) _ PartidoS ,Membros ',(5) _ parUdWi, _ fierlbaldo Vleu-a - UON., 
Jose _!<--'eliClãfw. _ ,pSD~ ~w t'aunerra - ODN. 

J~ ~t"eIlClanO - eSD.: RUy Carneiro _ rSli'. ' SUve.stre renc.les, t2'3' de ao!~ ~ 
~geireao r>acbeco tVtcePI·l ~An~ruc Jucâ. _ PI'S,_ 1963) 

t"'õ1.), - Padre Calazans __ ODN. 'Bezerra Neto t23 de abrtJ dI!. ~9(3). 
JOse :ltrrn1rto tPreslC1-ente) - l-"I'B.~ . ~ _ P'l'B,' -
LQP& CI8 UOsta - UUI<. _ H) Para' o -estudo das Mensa- AlQru;<J Céls<> - P'I'B; 
Àurel10 ifl8.nne. tRetRWn - PSU. - Nogueira as Gama _ PTB. 

PL-JO . AlexandJ'e Mar!lu" de Albil- ferentes -à REFORMA AO. Barros, ca.rvalho _ PTB_ 

Memtlro~. (7), - Pa.r:tid.~ :

'Gllbert<i, MarlIlllo - PSO. 
l\1eIJe~ PiinenteJ - PS-D. + 

·~~lJ:)áJd(,. V~el1'a ...;- OtJN; 
'MlJron Campos- - 'on~, 
VasconceJos l'orr,e6. _ f?TB. 
Eomuno,o LeV1 _ l?TlS ; 
Aloysio de carvalha - Pl... 

I 
SeoretarlO: ·,AUX111BJ LeglSt&1iJV<i. gens po PodeI 'E1c eéutivo re-

, querque 'Mello., . M- INISTR-ATIVA 
Reumões: ~" e 4"- retras Lo I~ . 

AlOysl0 Qe Carvalho l.PreSldente). 
_ PL. 

Cne.ila . poz Ull~13.tl\o·a da Cãma.ra. 
. dos Deputados aprovaCla pelo Senado 

horal Mem de Sá - PL.-
JOS8ph8.t Martnbo - Sllegenqa. 

8) Para estudar a Sltilacãoda E) 
CASA DA MOEDA 

Para efetuar o levantamen- em I 12 1963_ 'K) - Projeto de Emenda à Cons-
to da PROOUÇAO MINERAL. sen.;!;:~r~ n8> partidos tituição n9 -7/61 ' 
00 PAIS e estudar os meios Wu.soD GonÇalves - PSl;>. 
capazes de _ possibilitar a - LeIte -Nete - ?SD. 

(QU& 0151'6" SOBRE I\S MAT&-
RlAS DA OOMPETENClA PRIVA
'XIV A 00 ~ENADO. lNCI.UlNOO '
AS DE PROPOR &- EXONEIJ:A\.lAO 
D05 CHEFES DE mSSAO 01_.· 
('LOMA'flCA PEllMANENn. E 
APROVAR O. ESTABIlLEV/JlIEN-

CrlaC!a em vtrtllde ao .Reqúerlmen· 
to 0"- 661-6J, 'do- S!, senadO!. 'aefter
$OD de Âgwar -aproVado em 14' de 

, agOste'_ de .1963, De: 'gnada -em, 28 _ ele 
e.gilsoc· de 1963.-

Prorr.ogaaa ~té 14 de mal-ço de 1064 
e90. ,dIas ,em virtude d.o a.equerun~ll~ 
to ",nflmero' l' l60-63. do Sr. - $enaClol 
.Jefferson' de - Agu.1a.! 'aPrOva® em lO
de dezembro- de 19tw. 

. ..' ... Slgeíred.o Pacneco - PSD. 
sua mdustrtahzaçao . Argemlro de FlguetredQ _ ~B. 

"'riada em virtUd.e ClQ Reque1'lmen .. 
to D' 66ô-63 do Sr. SenadOl -<!JOé, 
,Ermu10. aprovadO' na ses.sàc de li d.e· 
setew.D!.'C- de t9~3. 

OeSlgna-cW. em 19 -de setembrQ ele 
llJ63. 

Edmundo Le" - Pl'B_ . 
• Adolpbc Franco _ ODIil. . 

Joâ.c A.gr1PlllO _ UDN. 
A uréllo VlaDDa _ PSB_ 
Josapnat .Mâi1nho - Sem' legenda. 
Deputados:' 
GustS-vo capanema (presidente) -

ftorrogada em· virtude do áaque ... 'l?SD. . ' -

- TC) O ROMPIMENTO-I> O· REA
jj'A.tmlNTO OB RELAÇOEB OI
PLO~iA-rICAS COM l'AlSES ES
TRANGEmOSI. 

, runeoto o"" ·1.I59·a::L do -SI'. seadltOl AderbaJ Jurema _ PSD •. 
JcttersOD de AguJaa lPl'eslC1erite _ Milton Campos, a'provado na s~o Laert.e VlfQ'a ,- OU/:'oi ,Substl~utdo 

Membros «TI - Patt1daa EleIta em t de outubt.ode 1961. 
l'rorragada: 

PSD "- - -de 10 de dezembro d~ 1963.- pelo epUC8.9D ArllaJdc Noguell'a) • 
. '. MemOros (9) _ Partldoa B.rutOl 01&.11: - tlDN. 

- até lã ãe dezembro"de 1962 oelo 
Requerimento 30'1';61. apr. em 14 de 
dezembrQ .de 1961. 

W,USOD Gonçalves - l'SD, Pautei _do àOOtaàe- PTB; 
Artbill Vtfgtuô _ I?TB. Jose !t'ellClaDo ~ P.l:5D. . A.rtialdc. OerCle1ra' _ PSP. - ate 15 àe uetem!lrc d. 1963 pelo . 
EdJDundo -l"eVl ~ PTB .• ,." Att1l10 Fontana - PíSD. ( Jua.re2 rávora - PDC~ ~ 

EusêntQ ,8arr~'_ - I?SO. Ewaldo Pinto _ MTa. 
Req, 1.139-63, apr. em 10 de dezem. 
aro de 1963. . ' 

AàolpbcFrancc _ ODN. JOsi;' li!r1I11r1o !Relator' - eTa; -' OOmpJe&ada em 29 de outubro de 
1963 • 24d. abril dt> !96a. 

f Eurico Rezelute (VicePre61dente) _..: Bezerra Neto -, PTB. 
Mdc. ,Braga, - PTB. 

I). Para; no prazo de três (3} 
,.. meses, proceder ao estudo Membras '(6) --P~daa ' 

,JJDN. Lope. da costa - ODN. 
d . - - d' Menezet: punentel - PSD. Josepnat Marinho - S/legenda. 

,Secretâr1O: onà,jaJ Leg.1S1atlVo. 
,/f'L-6, J_ B. OasteJo» _BrlÚlco.-

MUtoD uampas '\presldente) 
Ulm: . 

Jü110 Le1te tV1cePr-_J - PR.' 
Secretá.r1o: Aux1l1a.r, LegLSaítivO 

PL-IO lUexandre Marques de Albu-

aS prQPoslçoes que Igam WUsou -Gonçalves \2ll 11. IiIl>rU de 
. respeito 11 participação dos. 1963. _ presidente - l'SD. 

trabalhadores nós lucros Lob"" -da SUveira - P5D. 

.:c> Parlj. O estudo dos efeitos querque M~. - A. 16 IIor". 
~ • daINFV.ÇAO E DA POLITI- Reunllles. li-o leir" -

. das emprêsas. _ R~~ci:arlle1ro /23-de sbtil ~e 1963);' 

MEMBROS GU'do MoDdm I.. do OUt11l)ro de 
'Senadorea: lOO4} __ PSD. ' .... 

CA fRIBUT ARIA E CA~ lIA_L F) Para estudar a situação dos 
SOBRE AS EMPRESAS PRI-'TRANSPORTES MARITI. 

Bezerra Neto _ Presidente- ' EUrico :Rezende (23 de ll.n.r1l do 
AIo""" Arinos _ 'Vlce-PI'es!d.nf;e -11J63.- UDN.-

• Jetter.son. d~ Aliular Relator. Delll~ Kr1eger .~ UDN. 
LeIte Neto - . l\4l.lteD C8JDpOO lV'lce-Preo!àente). 

VAOAS < : MOS E FERROVIARIOS NelsQD Má.buJan - ODN. 

Crta-da em vlttude, do 'Requerlmen
~tp 09 531 .. 63 da Sr, senador Gouvee 
tVieka, 'aprova.do na sessão de J de 
-àgOSto de 1963. -

oeslgnacia _em a de agOsto de 1963 

Prorroga<1a em. vu-ruae do aeQuen· 
lneDto n' 1.16l de 19611 do Senb01 
~$enadoI Att1l10 FoJ;lL8Jl<I., s.provado 
em lO de dezembro -de 1963. 

Me'mbros '5) - partidas 

'Att1l10 -liÕOntana 
J,>SD. 

- Presidente 

José- Fellclano - '<Vice-Pr.). rSO. 
J(JSé Erml."lo - Rel. ror - 1fTB. 
,Acl01PhO- fi'ranco - UDN. 
'AuréllQ Vianna _ PSD. • 

Eurico Rezende - HerlJ>aldo VteJra - ODN. 
Cr1a<la em vlrtuãe- do Requerunen- Aurélio Vianna Lopes <Ia Costa _ UDN. 

to 11' 152.63. da Sr. SeDadOI JilSé Secretária, 'Al'aey O 'Rellly de souza_ Silvestre Pértcles ••• ; •••• ) _ Pl"B 
Ermlr1o. . aprovadO 118 se&Sâ.O ão _13 da 1----- VIvaldo LIma .,. P'I'B. 
novemb~ de 19l13. . . COMISSõES· ESPECIAIS _ A~W: Silva f24 de abr!I de !9631 

- ves!gnaãa em 13 -de novem,bro de - PARA () ESTUDO DE Vaga do SeDa<1Or. PÜlto »'erre"" 
'9~~ada até Ui ue Clezelbbnl de PROJETOS DE EMEN, ~~e a!>rU de 1963} - Relatar -

~S:4,l.l:'-63v1r~°Sr~O~X~~ DAS A CONSTITUiCÃO Aloyslode carvalho- - !'L. 
.. Llno de Matos - PTN. 

ç,elte, aprovado em 10 elo dezemllrO J) Prol'eto de Em'enda.à_ Cons. . .. . -
dem2 . . -' C 

titu;.,âo- n9 4/61~-_ "" L) Projeto de Emenda à ons-
Membros (5) - -eartlcloÓ" " 8 6 . 

(QUE DISPOR SORR" ç rnNcmEN: tituição n T 
/ 1 

Att1l1o runtana - PSD. GlS'l'RA~8 Stgerr.d<Í PaCbecc _ PSO. TOS DOS lI1A ~~ I {SORRIS ';:XONERAVAO t>OR_ ~II()" 
Jose l!l'mll1o -_ PTlI. EÍelta em ri <Íe ltmltO a. 1961. POSTA 00 SENADO DE; CHEFE 
írtneu BorullailseD _ UDN. Prorrogada: - _DE mSSAO OIPLO~l!ll',C.8 OE-
JtllIO Leite - PR. _ ate Ih de dezembro de 19l!2 ~ - OARATER PERMANENTE'-
SecretarIO: Auxiliar LegIslatiVO Requerimento :609-61 apr.- em 14 .. de . EleIta em o·<te outubro li. 1961; 

PLo10. Alex""azo M _ de A. Mello. dezembro de 1961. . Prorrogada: 

~,6.eoretérJa-: OflolaJ Log!sUOtl.o, r 
~8. Jtllleta Rlbetro dos SO"tG3.·' . PREÇO DÊSTE NúMERO: CR$ 0,40 

_ ate 15 de dezembro. d. /96a. oelo 
Requerimento 808-61, aprovado em 14_ 
de- janelr<> de 1981; . " ' ,,~ 
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(DE.ll'llCIA1:J.Y,A DO SR. 
!.'~ESI!lENTE...D~ RIlPÚBLICA 

vaJor atribuído pela perícia lhe fôr 
inferwr. 
li _ Para Q apuraçãà dos ativos 

líquidos, servirão de base os: tomba
mentos físi<:O.s e contábeis referentes 
às emprêsas de que trata o a.rt. 1'" 

lI.lITORIZA.A çEl{l:R..4I!L.ELJl~' concluldos ou em andamento. 
, TRkCAS BRASlLELRAS S. A. - III _ Na apu!'!",ã;, dos atives 11-

ELETROBRAS - A A1)QUlR.TR" qUidüS sel'âo verificados: 
POR COMPRA AçAo DE EM- , • . 
Pj>SSAS CONCESSIONÁRIAS DE . a) " exist~ncia dos bens, contab!-
&EllcVI®ft ___ p1):B.LICOS-_ :'QlJ E llzad03 como de' pro~nedade das C<lm-
MENCIONA E DA OUTRAS PRO- panhlas de Cperoçao e ~ .Auxiliar 
VID1l:NCIAS. _. - - nas re.!erl~as ~~tast constltutlVOS de 

seu atIvo lll10bll1ze.ao e obras em an ... 
damento; 

N' 1 

b) _ 06 valeres pelos quais os b'ell$ 
l'detidOs na alinea a foram registra
do.s nos livros de contabilidade da.s 
CompanhiaS de operação e da Aux1-
lir, ao tempo em que os respectivos 
lnvesbimentos fOnlm "incorporados às 

<. Substitua·se O projeto 
guinte: 

pela se- suas conta.s de ativos. Os ,peritos en" 
tão, farão ae maneiro. adec;.uada, em 
tais cusOOs os ajustamentos -que lhe 
parecam necessárias em decorrência 
das verifIcações feitas nos tênnos 
d~ta ,,-Unea e ct.a anterior. 

Art. 19 E' a· Centrais Elétricas 
Brasileiras S. A. - Eletrobrás. auto
rizada a adquü'ir ~or com.pra da 
"Americen &: FOl'eign POv.'er Cornpa
ny IncorpOl'ated. e da "Brazilian Ele- IV - Os valores dos ativos brut<Js 
trie power Çompany, socied~des anO- .serão apurados medt~te os seguin-
nimaa organizadas respectlvanIe~te tes critérios: . . 
8egundo as leis dos Es.tados de Ma.me a) O valor dOs bens imobiUzados, 
e Flórida. Estados umdos da Amer1- .salvo 05' mencIonados na alínea b, 
Oft, as ações de ca:pl~al e· todOS os pelo custo histónco, eom a correção 
créditos e outros direl~ corre.5"p.on- monetária prevista. no art. 57 da Lei 
dentes de que ditas enüda~es. seJam n9 3.470, de 1958, adotandQ-se OS tn
titulares nas suas subsid.IárIas no dices do Conselho Na.clQnal d.e Eco~ 
Brasil, a. Eflber: ccmpa~hia. Fôr~a. e nomia em vigor em 22 de abril de 
Luz Nordeste do Bt'asll; Rto Ora~- 1963; 
dense Ligth and power Sindlcat~ ~- b) o valor do,s bens adquiridos 
m1tcd; Companhia central BrasIleIra com empréstimos do BNID~ na. parte 
de Fôrça, Elétrica; pernambucoT~.am: ainda não amortizada não será rea.
way.s tl.-nd po:ver company Limlted, j~t~o sendo considerado pelo valOlr 
Companhla Energia. Elétrica da Ba.. orlguuiÍmente contal)ilizadQ E na 
his.; comp:mhia Fôrça 'e Luz do ,?a .. parte do empréstimo do BNDE a cor
raná; Companhia EnergIa ElétrIca reção será feita a contar dElô datas 
Rio orandense; compa.n.hia Fôrça. e da8 respctivas flnlortizacÕes. 
LllZ de MillM Gera.is; CompanhlB. . 
Barsilcira de Energia Elétrica; Com- c) .será excluído O ativo reversível. 
panhl:;t Pa.uU.st~ de Fôrça e Luz. cUjo valor será reavalJano de acOrdo 

Art. 29 O preço e condições da com o crlliérl0 est-abel.eeiClo na alinea 
Q!;)eração serão obje-to de contrato. a. 
com minuta previamente aprovada ,d) será excluído, a.no a. ano, O 
pelo presidente da Repúbliça. valor dos bens adquirJd~. oom re-

parágrafo único. Sem prejuizo de cursos de usuárIos. em forma de doa ... 
outras devem constar do contrato Cão. roo.valfado de acÓrdo COlJl O crI-
cláusuia-s que estabeleçam: térJo estabelecido na alínea 4. ' 

e) pelos valores c(l,ntabHizados: 
, I - O preço tew, entendido como 
preço máximo, verificado vor três 
peritos. um indicado pela comprado
l'a outro pelas vendedoras e um ter
ceiro pelO Banco In terame-ricaIlo de 
De,senvolvimento, com base nos valo
res dos ativos lfquidOs da,g. COIllpa
nhiras de Operação e da Companhia 
Amdliàr, em 31 de dez.embro de 1962, 
será. reajustado. paTa menos, se o 

1 - Ooras em andll1llenLo; 
2 - Almo,,~rifado: 
3 - Caixa em banco; 
4 _ Fundos com terceiros. 
5 _ Outros investimento::! de ren

da: 
6 - depósitos eEp~ciaLs.· inclusive 

. depósitos de con.sumidores: 
7 - Obrigações ti. receber; 

8 - contas a receber; 
9 - JUT>O,s e. dividendos a receber; 

10 _ pag:amento,s antecipados; 
11 - Débitos dif-eridos; 
12 - outros ativos correntes. 

nica.. desde que não resultem de con
trato regl.stl'sdo no Deparramento 
NaciolUl.l de Produção M!nenll. 

vrI - O ~aldo dc,s ativos I1QUidoa 
.será conv'?rtido em dólares amer.tca-

V - No p.a.ssivo exigível devem, nos à taxa de éâmbio em vigor em 
constar: 31 de dezembro de 1(}62, para- o eteitc;t 

a) A diferença de- jurOS credita- ~.a,s rcmessM fin~mceiras e cálcUlo dos 
dos ou P!lgOS às vendedoras, quand'/) ,Juros. 
tenham .s1~0 .stlpel·lor~ às taxas pelos VTII _ As pro.'lt1!.s.sõria.s a serell\ 
mJ$UQ'S :uev:das ao~ seuS credo!~. emitidas pela Eletrobrás não p.?,dem 
Para a flxaçao da' dIferença admitIr- ter data de vencimento com prazo jn .. 
se .. á a média de taxa. de Juros pagos f~rinr n, um a,no de uma. e. outra e os 
pelas. v~à~doras, na mesm.a élpoc~ juros não poderão exceder a ~1.xa de 
d-os empre.shmos, às OompanhIas Ope_ 6% ao anUi, pagos anualmente. 
radoras ou AUXIliar . 

b) Re;ajustam.-entó dos valOl'es dos IX - O contrato deverá ser ceIe .. 
créditos das vend'edoras em. mCeda brzdo em Bra.sília, Capital }i'edereJ. 
estrangeira pelos mesmos critérios Na mesma cidade devem ser emitidas 
adotados na IlIines a do itlcts:o IV. as promissór\.s, que serão !'egidQs pela 

c) O impôsto de renda. referente lei do lugar e o fõro:é o do local do 
lt, correção monetáriiJ. do a.tivo. contrate-. 

d) Os -créditos cQntingellte&· dec;'r
rentes ?:e possiveis eXcessoS de tarifa, 
(!ue VIerem a .ser apurados, ano e. 
fl:D0' 'e que repre.sentem lUcro supe
nor ao máxi.mo permitido na leg'l.Il'. 
llU;ü.o brasileirf, cor1'igldC'& em seu 
vala!', pele. forma. estabelecida na ali-
n-ea. a do inci.so V; . 

e) Os créditos resuta-nte.s de ad"!an
tament05 de renda, por empréstiml». 
ano a ano, reajustados pelo critérí~ 
indicado na alínea a do inc,J:lo IV; 

f> Depreciação rt;{i I dos b(lns do 
a.tiVQ imcbili14do' apurada pelo méto
do "KimbaU. ob.servando .. S'2 como pra
zos ~e vida média. das inst"lla~Õ ... S Os 
preVIBtoo nas Ta.belas d~ "Fedf'~'fll 
power Cornissi.J.ll"; 

g) Reaju$tam~nto dos crédít.l'J dos 
fornecedores, em moeda estra:'1gCiTrl. 
pelo mesmo critério indica.do na aU
uea. a do inclSI} IV; 

h) Pelos valores conta.btti~ad06: 

1 -- saldo dos empréstimos cjo 
Eximo.ul< e do BNDE: 

2 - outros empr&3timos, inc1ulilve 
bancários, em D1'c;eda '19.c.!omÜj 

..... 3 __ ~rMito.s de tornccedureB. em 
moeda nacionul: 

d - conteIS ti pagar: 
5 - d1videntlre declarados; 
6 _. dívidas a longo pl'a~O. vencI-

vem dentro de um .o.DO; 
7 - juros vencidos a impostos 

acumulados; 
8 - créditOs diferidos; 
d _ conteIS a pagar; 
9 - "serv .. 1I~II\ltívcl<!. contos In-

cobrá. veioS, contingência etc.; 
lQ - outros passivos correntes. 

x _~ ~ prom1SS-Ó1'1rs emitidas pela. 
Eletrobrás .... devem representar, cada 
uma, o valor da divida. a ser paga. 
2nuabllente e sCltt1.ente po<lE-rão Ger 
desdobradas em seu valor, em virtude 
de mutuo acOrdo das Iiartes contra-
tantes. . 

XI _ Os diretores MS C{)mpanhh~4 
Operadaes e Amrilia,r não são con .. 
f'íderados emprega,dos das elllpr&as 
e a sua dispensa, a 'ltUllquer tempo. 
não impol'tará na obrigação de inde .. 
n;zaç&o, de qualquer natureza., peIa 
ElettQbrãs . 

XII - A frIta de pagamento do 
nota. pl'omhs,sórit) nferente ao prinet .. 
pal da divida ou juriJ,s lmportará pa 
exigência do pagumenío imediato. ent 
dInheiro, se a mora não fOr pUl'gruia 
dentro de dez dias, CQnta.d'Ús da data 
do aviso escrIto quoa para tal tlm seja 
dado, sem ne-ce.ssidade de pr.o.testo 011 
nova. notifIcação JJUls não importará, 
61n qualquer caso, no vencimento an ... 
t.ecipado dos demais titulas, 

xrn - Nenhum pagamento ser! 
devido às vcndod'oras peJa posterga.çtio 
da data. da trMlsferêneia. das aÇões e 
dOiS créaitOl$ â compradora.. 

Art, 89 Fica ( Poder Executlvo 
autorizado a dar a garantia sol:Mtla 
dó Tesour.o NJl.Oional aos compromfs" 
50S' financeiros decorrentes 00 trz.n .. 
sacão a que se refere est.-'l leI. 

Art. 41'l O pOder Executivo fica 
igualmente autcrlzado a dar g:mmt1a 
do Tf'~ouro Nac'tonal aos erQprésU ... 
lnOS do Expcrt Jm:tdrt Bank cf wns ... 
híngton, D.O., Estados Unidos da. 
América, às referidas subsldiárins. 

Vl - Do valol' tot~l eIn 1l1oeda. na~ Art. 50 Fica o p,:;,der Executivo 
clonnl dos ativos liquidos ElpuradC's. autorizado a subscrever um aum~mto 
serão deduzid.16 as qllantias pagas a de capitpJ da Eletrobrá.s no valor de 
título de consultas ou ~ ssistência téc_ cr$ 20,000.000.000,00 (Vinte bilhões w" 
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a título .de consultas ou as.'3;stência I 

6rUzeirosJ, Cv!ll que a €mp~·fu:l. faderó E X P E O I E N T E. técnica. E' ~ue a lei bl'a.sile:ra,-.«àbia-
rüendE'l' r.v~ têllCargos rmanceil'°s m!~. t _ menle em face ao nosso ult.o grau Qe . 
eiaifi. da oj)~r(içá..::. fíCf~áo abe:t<1 para conhe~imcntos técnicos, no set.or de 
tAL 1m " .rid ~o e,~clnl neese mon- OEPJl,RT AMENTO DE IMPRENSA NACIONAL energia elClrica, preecreve que .,,;as 
tent,~ o qual ~era r"utcll1àtlC,ll11en~C despesas some&1e serão admibd!l.!3, se 
regi;tmdo e drsrribu!do ao :!\11!list-él'lC D'RI'iTOA G&RAL resultantes de contrates re'~i.~trados 
dr Faw,Ci" " ALee:RTO De: BRITO PEREIRA no Dopartamonto de Prodllção M'ne-

l\rt. {;9 Todos os at.os e ~,peraC:6e~ ral. As emprê~a.s da Bond and' Sh:lre. 
"!ertinentfs as medid~ prevlstas n,:~" ~ d,'p",'lO dessa proibição legal, i':em ,. d ut Incl'I-l"e" e" _,.1'0 CH.c~B DA sEcA0 011 ... ., ...... I.c <:t> - '- • • é artigos pre(',e el es ;:,. "5' r CHEFU 00 ~IIil.RVIÇO OE P""""LIC' .......... &S .... c\Jl1tl'at.o: lançavam à sua ,AuxIHar cr _ 
111<"'"' fiit.as para 0- exterIor CO"," I M'JR!LO FERREIRA, AL V,,"S FLORIANO GUIMARÃES ditos a titulo de "ecn';u!tas", PQl' as-
prg~;u~e)1to do~, prl~ci?al. ,imos e ~~1~ sistência. Ml:ui:a. 
,tro, cnc:,rgor ncU"O ,sentos de qua" OIA' RIO DO CONGRESSO NACIONAL 6 _ No ineisc VII, ficamos a con-
(iUrro impostas, ~,nx'ls ou outras con~ versão do yalor do ativo li~uidO l.m 
irjbu:çu,,~ federal.'::, " • , 6E.çAo 11 d-l el -ço C"r 

'
"1'1. -,".' A '.5\:lJt.:~'l!1t€'ndcD,cn ,",h êru,ie':ro::. para ° ares, p o pr~ --
:-l. , • C rente no mercado livre, na data da 

Mords {> do Crédito (SUMO I I'eg:~- I',-o'o"t" .. u etfcín .. de Oepartannmtc; Ge '''·:ioirEllf;;õ Nec:/ortel - O tá 'a de cruzeiros 
t::,~.rá autf):l1à.~lcÍ\mente o rontr:no .tt;-I "l" ... COrreçRO lU ne, n s, --
tertdo li;:; H:'t. 2c p:lra. \.IJdo.o; os,('f(-~t:f\ ' ~lLIA 31.12.62,.A ooncessão foi fe·ta pela 
ria Lri n~ ~,131. de 13 de se;;emo, o I BR4~ _ ~~;;D~~:~'~~l~rd~~~f~~~~,a~;Oét:~: 
~eA;·f6? 8:> E~'t..3 lei ~ntt'~rá ctn YiQ_O~ I A S 8 I tf A T U B A J bio livre quanta. superior fi- 1.00U,{;O, 
ns. da~.?. de Siltl l)l1bh~<tç~:H~, rcv0gllC,2S I Feita a 'coneção dcs cruzeiros o que 
n" d!.S71o.,,<;jÇ.5f's em crmê.,ranc:,)_ to PARTICVLARES FUNCiONARIOS the rep'fe.':enta. o valor real é (I +Jolar 

" P' I IIEPAl1TU)ôtS. ao câmhio livre, 
Jlt iSt1jlcaçéio I 7 _ No mciso VIII, de,xanws e:x-

I Ca na! e interior Capital e lnt.erlOr 
A €'!l1t::1,ia t.cnl por objet:vc dç~rU1:- , P pres.'So que as Promis:;:ória,s, que, de\'am 

na_ c,'lte .• o~ {lU regl'us pz.ra o estao,;-- i . Semestre ............ Cr$ 50.00 SClwC'stre · ........ 'u ... · Cri ,39.00 3-er emitldas pela Eletrobrás.-coi11 :l\'fl 
lecimr.-atO d~ l~m juito preço, pe!? q,ual i OI''' IdO Te~Cl1ro ~a.cional. tenham V~IlC w. 
fie oo::le ~l(üiuir~l' o acêl"\"o oU s\~o;:>,':i da 1 Ano ........ ~.. ....... Cri 96.00 Ano ................... " 'li' 10,00 jmentos al1UalS com juros anUal.'> e 

• u' ~ .. te,'lor nuncn, como eStá na m~nuta. com .... ' .A.'\JPOR~ . I :extcrior ~.. t t' - .' vcncimen Os semes raIS e Juros ,!;em ~~ 
Es::as rc&!"2.S c-onsi:.:tem: Ano' CI1 {aGIDO Ano •••••••• n •••••• 011 t08,Oljt.rais o qUe importa. em &tabel(>~er 
1 _ ~~-.1 cv~1.5btu~Ç<iO da COllüs,sáo 'I ........... ,.. ... iuros sôbre juro-s. Tembém fixamos a 

ele p-el"'C;" w.€!1!,~ca ac eSc,-JlllHJiJ ..... e..a.s texá. de ,;'t.lrOS de 6%. Nã(} podemos 
pa.u.E'.s prH':' o JUl:t.-O arUltraf, IJo.l :->eJ.a I _ E~cetuada~ a8 para o exterior, que serão sempre aonais. as cOncord\lr com a taxa de 6.1/27. .. , que 
uma .... ~.Ü'.::.h<;-.Q "vlüp0-5La ue um, V;;_l- aSli~,r,Q,turas pOdÚ .. Sf ..... âo tomar, em qualquer época, por ceia meses nã-O é-'u~unl nos Estados Unidos, so· 
to ln~LC'l~O .p,;;,(I comprador QULi'u pe,o hretudo como remuneração de um Cà-. 

J vendcuul" e um te~'ce,iO pc j o .tS:'ÜIC'V I ,ao Um ano p'tat que não compcrtava, pela. }p'. 

lll-...er<tm~r,(;Olw ne !).:;.')t:!lvolvil.;nelHu. _ A fim de p05sihilita:.r a remessa de' "'Ilore, acompanhadOS de o~la~ão brasileira um rel~diment(J su .. 
1 

oC'::;n"o fi !i2l'J,C"a COl.wHLslva. e lllape;u_ , 1 - 11 I d' I' I l.pOeriOl"_3,5% JlO.;s que 10%,elYl cruze:· w.... -'" . esclarecimentos qllanto 'ti sua ap icaçao, 50 fi tam06 eem pre erane a. u.. .. ..,. lVe. m:;.li ... r que seJi'oI c,::.n,iJaaa, a. Ll'e~ I ro rt'.nda rrfáXlIOQ permrtü:tn" ,com'er-
pt:riLos, .';,:,':1:"'0 d01.'O ueles l'€pl'e.s.entall-: à remessa por meio de -cheque. ou vala' pGltal. clDJtidos a favor do tida ao dólar não ccrrespcnõ'!a senão 
,tes do;' cQln'-3~anLc.s, d.-o que a um',k-q I 'I'.sOnreiro do Departamento d~ Imprensa tiaclcDa1. -- a 3t;{, ou 3,5%':ctnfonne a eol3çao dó ... 
íhomem,' \.j,Il.C nao .se sao~ qUci:ll ::eJ<l, \ _ Os supJementC's às edições dos brgtos oficiais .18rlo forneeldoB l.fl.l' da época, .' 

~ - ~ • .::~'é-~t:. na D'H-'u~,," ae ,vn_ I 1: 8 _ No :nciS"o IX, da!l1~ a cap!taJ 
trato, a \reL~!lCaçaO ~âO ,p'-eço wto,l aos assinant.es somente mediante eoliclt<:t(uo. FeJeral como lugar para. a celebl~a\íio 
a<raY~5 (le. ,om::>umE:nto _:l"':ClJ a ::-.!1' I _ O custo do numero atra~ado s6rl~ acresoido de Cr$ O,tO 0, por do contrato, cml,rsão das tJ!'o~1!~sóri.as 
felf,lJ, 110 p_~zo cJe 6 n1eSc~f pelo pe4~- nercícfo decorrido, cohrar_se.ão mais ,:rC 0.50. e fÓfQ, 
to ei;A)>1)L~<Ó, , , . Não'é natural ql;".< as 'Pl'omii:~óriO.s, 

D?s G.~t; tlnpr€sas, sei'> já tenl -túnl- I emitidas pela ELETROBRAS cOm 
t)"-•• :_ •• ,J .l.~;;_!.:.ti .'" .,,(}üt .. H)~l ;UI.W)JlU.~.s '> ':'. que se determinem as r'~í?:J'as p:l!a IdOS, ~xa _de 8%, Atrav~s dêsse atA aval do Tesouro, devam ser em· 'Me-W' 

·z.s ~aema:s' tem .J~,q,,:,~ •. e CO~"l~lG:.O:u !:::.pu::a.çao de um e de OUU':J, I~ssas :e"l-tifíc~o, a A.1\IIFOR,P recebm de lucros York, cOUtO prevê ét minuta; nem que 
\NJ.l.'U~-:", 1-'u.~"" ylli! .s~\a..H, .. e ,'''-'''' ~~~ ,h,ra3 ;;;i1o adOtaC1gs. U!1!V'~:~'<lll·ent.e ~ idevld::anente, quase 3%, anuaL~ente, devemos'~er acionados nos Esto.do.s 
a. ve!"l1Ie:v,,;:~o ,tiO a~lVO 1.:WllClO. (L,-;a" Inmguem poderá indicr.r uma. só de- em dólar, que equivalia &! dupllcar a Unidos em v:rtude de comprcmi.s.sos 
.cDlp:.'_·,s.'k-. A tuga a ~ses to.n~arn.n- :u5 com-o repr~l'ntB!JV~ ~je li'WC1D:::ié renda máxima que a lei brasileira lhe que- a.s~u .. "11;mos com emprêstls exi!;te!l. 
tu:; so::lf::!lt-c se JU-St,1..::a pe.o rato Cle Imo ou l!lterês~c contrario a qualq~,l,:::r permitia perceber,' ou seJa a de 10% t.es, até agora, em nos.EO paiS, .Se é 
~ ,me,jmu~ (';'.l'~m apu~a-?o. va:=~ :,1- '.ta.5 ·partes oont1'at,';l.Eé'S Asstn ,é que em ,cruzeiro. Re.ss.alt:e~.s,e, que os in_ cerh. qUe deixarão de e~ristir no Bl'a·. 
ki.lCl~'':;' ."" .QC:i\':o .ue meiOS, qU:.le"~-I;.i,·u,' .. nlnamos a corfeçan m(inettrr!a 'Vest.~enws das SUbsld.larlRS dn AM~ si!, não -é menos certo que. o ·Brasil 
~em <:.uv':;:.2.-;::(;U1ill~fnte (J ...s~u ê.·~,H'Q ,J.- .10 ativo pelos Lnolces '1c COmeUlo Na- (-1'ORP f o r a m, em' c?rca de 80%, tam1Jém não tem crganlzação fo:-ell~e 
qu.a-o e, c~nscquentemen1.e. o pn:t;u cwnal de EcOnomHl.. COm!:IlC e.st-abele jcusteados com ê3ses' empréstimos a no.', Estados Unidos, 
que O~ ... t;lllCs pagar, '1;; a L'jl' 3, l1ü, de lDS8, ll'na. tOda~ <l,S 18%. Recomen.damo.'1 ainda_levar ao 9 -.No inciso X, procuramos dJ.!::-

~J.H.::o ~~~,u ;::':-1.H~~~~~",me:l:,e ~O!~tt,;:,:..'>a~~ )L'l1Jprêsas ?a.c:ounJs. ou estl'a.nge-iras,lpa.'>S!vo o i:np,?sto de r e n ,d a devido cipllllar o desdobramento das p!'om;s ... 
p .. .ias r:,:u\;€s co-nl.o.(\ta~ll",':i, quaúUu a~ ·~;>;ClU!mo.s G. eorreçUo as pal'Celab cor~ pela rea.val!Zçao do seu atIVO, fato a "'Ória~, Não nos parece COrreto que a. 
m.itHalll, n-:... Clausula 191' da. rr.u:'ut-a_ .:10 'e:pondenLes aOS empréstimos do que está suje-ito todo e qualquer em~ AMFOR,P fique com o arhítrio à~ fa~. 
corh~al.O, que a ve:r:-Q~Q?l"a,se,o~.!~,5a_ LI ::::ximbank e do .8ND~, ainda não pl:êsa ex1.ste1.lte no Br~si1, . zer ê3ses desdobramentos para o valor 
1ndt"n.:::a.r a. ~mplaao.a (~L.EiJ.{v- ,llllOt'Cizadas-, pelo SImples f Mo de que Também ll1cluimos J?~ pfl:$.':>lVO o:; de 100,000 dólares, porque- com Mses 
BRaS, por UlVlua etas Compa;'HLa~ ~ dívida. ainda. náo paga I.ão saíre, ~xce~sos- de, lucros, vent}cados, pOiS títulos poderá, inclusive, fazer COl)cCr
Q'4i! ":lÍar.e prejuCiicialmente, de lT.R- igualment.e co:reçí'.o; recomendamos qUe !;e a lel braSIleIra Eao lhes p~r~ rêncla,à.,s letras -do Te.!'.ouro, com cor. 
Ile.rn substancial" a situaçuo fiuull· lF~, [~":l:amb ao emr~re5timo_d.O BNDE,lmlt~, auferll' malS de ,10":'Q sôbre <?S m ... recão monetária a. juros de 6%, 
(:cira àa mesma e não corute de .seu, a. correça-o .se faça a partir G.&. data ria vesumentoo remuneraveIS e, se burla.. " . . ' " , 
balanço, !lias não se consiàera dívida, I ,lmortiza~ãD, p e 1 a cirt!unstância de. rem e~sa lei p:ua perceber lucras> 10 - No meiso XI, dlSO plmamos ti. 
nem 11(;,). sUJe.la à illuen.'Túc,:áo esP~' !que, em::i1.flnt-o não fôr'paga ou aInor. maiores, essa dUerença jeve ser leva .. sit.ua.ção dcs diretore.5,das empl'ê.sas da 
be!ece _ezw clâ1JsuJa H,n', "tPl<j.,q~Jer J..fl- ! ~1?Z.'r:.1, também não .!:ofl'e coneção; da. ao passivo exigivel. Bcnd and Share, para precIsar ,que 
game!r::o que, fle acórdo GOl;-. as lel~ tletcrminamos a ex-eltl&ão d-e parcelas Devem ainda ser levados ao passl% dispem.a-dcs, a q~aIQ\ler tempo, pela 
e Tegu.:am2nw;s dos serv,çl::O; de utlll- reI~rentes ao at:vo reversível, de cloa- O~ crMitãs re~ultant.es dos adHm!a... ELETROBRAS, mdep2udente de sua. 
na.de pUblica vlgentc C1Ú 30 ae Jun!1Q ;bes de -USUários, .sun'Pie.sm~hte "rtque mentas de renaa feiros pelos usuârio;), .obrigação de indenização, Po's se és· 
de hJ54 ou na data de tal .JagbnH"rtcO os bens a qUe as emprésas ,se obri- em forma de ej1;.pr$Stimo, Os t-omb,.~ :;e3 cl'retoreL- podem.Eer di.~penS'adus 
de' eSEC s'er deli'·a(!o às cel'-pe~ss Ile ;5am, éill oontr: ~o, ::". reverter ,gratul .. mentes já. realizados venfica,l'am que pela Bond and Shm'c f;ern Indeniza .. 
.op~ú~.ç:;o de qualquer das \,.'vmpg.nl.l;.tl:! tamente não pedem ser pagos e Q.'; re- tamMm ,êSses actiant-amei'.ltos figuntnl cão absurdo é que figure no ccntrnto 
Opel'nr!c-r3s", _ ~lif',na qUe ~~uárIQS fOl'ne~el'am para no atIVO das empl'êsas, sem '0. con,trlj, .. ~ue' pa,sE.:l.m à condição de empre:sad('s 

E::sa cl,l.u."ulZ! imp2de a veri[jC<lçao llgações de enenra do seu :interêesc, pa-rtida no p~S~;1,'Ç, da EJet.robl'ós, Eujeitos às índen'zações 
C'ontibil e :1 apuração_ de fraudes co· .. sem que tenham Sido- jauQs em forma Estabelecemos a depreciação dos 1a leg':Slaçãú trabalhIsta. 
m!'tid?~ para ... Obt''::l!çáu Ct' .rr,roS ,"lU dG empréstimo, não pOd-cm consUtu11' bens pelo cu~to reaTo Para i~o reco.. Para muitos a maior .vantagem da 
per;o:es ao t:,ermltfdo em.leL aumento do pa~r.!mônio aas empre· menàamos a CCrl'eçnO do seu valor 1,>e- compra das emprê.sas da Bond anel 

A alteração qUe proJl'CPno~ 110 In"~l~ S9S, lo mesmo critério' adotado para O ativo Share cons'ste em retlrz~ das mãOS 
toO n, ê que a verificação para a fixa·· Quanto a lSEO a CONEsP af,rtro.u, e que se apure, c-bServ.ando-:Stl como de c-rganidação estrangeira um set'
çao CiO preço cL'rto e' ,t., 'l11tba seja. em anlostrall-!'lm, que c,Ssas di~açOe.s re· prazo de vida média Os prev1stos nas viÇo públICO' de vital importância pa-ra 
bas~ada nos tombamentos já ~onciuí .. prest;;ntam 7;4% do valor do- fl.tivo e Taflelas da Federal PQ-u;er cOmtsston, 11 seO"urança nacional. Essa vantagem 
do.'; cu n co!:clu;l' e nâo e"ll s.mp'''~· ~oncord-am em redUzir ap<!nas 3,2%. aceitos, .sem contestação, n05 Estados r'lesfl.oareCeria, .!'.e os .!õeus direto~'f>.c:, -se 
amo:::~rag~m, CO!'l.~o es'?. ef'.p-,~~.3o. 'la lnexplicàvelmente, Unidos, Para Q âepreciação foi dada, tornassem, l>or concordâllcla nossa, 
c:áusula 8(\ da r r- f e l' j d ft L1·11lUt.a, 4 - No jnciSo V, ,fL-camos regra..; pela CONESP nos :álculos procedidos vitalícios. 
Amo~Lr~3cn só se jU.:;l;l':rCl;;. quanao para a apmaç&,o do paossivo exigível. a vida média de uma l:1!droelé!-r!c9 de 11 _ No inciso XU, prúcuram(.'S. 
não há tomb-amentos fc1,-,o'5 ' r-l't"!)atend~~oS qUe dê 1 e conste a. 50 anos, o gue é inccnteste, mas ,para impedir Que figure, como está na mi .. 

3 - procuramos, no iIlC1SC IV. dLl. aI ~rença. d'e Juros pagos à. 4MFORP termoelétrica f 01 dado o de 25 anos, nuta, que a falta do pagament.o de 
elPit}1!l!' a apuração do .~"'-fvn truto Clt: aCll\ .. a das i;S-xa,s que esta ps.gon ou o qUe é excessivo, pois que há -tahelas uma promIssória do principal ou ju .• 
cada .empré~ n, Sabem,'~ ritle vam(l., paga ao sseus credores. A CO~P americanas que lhe calculam a vida ros, no venc:mentos importe a crité .. 

. patar o preço qtle !'Cp'.'QSE-:""t.'-ll' () ativo apurou que a AMFORP emitiu debên- média em 16 anos. rIo do credor no vencimento e.ntecl
liqu:doO, E s..:bem.)s qu{' ~!:.':t> resulta tures, (obrigações) a 5% e 5,2% e em- 5 - No inCifO VI, determinamos pado do.r;. d'emais títulos, e na exigl
dr. dif~{;nca ent.re C' anOJO 1)1"i;',) c o prf,<;tcu às sues subsidlárias, no Bl'&a que !Cej,!m deduzidas do ativo liquido biliõ!'tde imediata de tôdtl' a dívlda, 
ll!lG;:ivo cX!cil"e1. Tnd:l'pe!lSa\'el, _pC;s, ai], parte dOIS recUl'.':;QS, assim adQwri_ iQ.~ de.sp,p..s.a.s lança.das pelas empr-esM ain~6. qne nã{) vencida, Eêsa clímsul4Í 
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6er!a n aceitação. expressa do Govêrno consic;erar M ex.~~ihtUda.ues. att-l Att: 10. Fica o Poder Executhra 'de Fôrça. Elétrica.; PerIlambucl)" 
brasileiro do d~crédito do nQ.SsO paiS, v~ l'ealizave~ imedli1yamente, ex. .. aut".9n;~an-o a· sub.scr~ver o aumento de ~·.:,llWtl& and Power company Llllli ... 
no exterior. Além disso, senno \I 15ra- cl~udas as COllSld'fIada.s mpobráveis; e c:apltal da. Eletrobras no valor de Cr$ teu; Companhia Enel'g~a Elétrica d'a 
511 devedor. atrasado em dois anos ou nao computar. para o efelto da. Roma 2O!OOO.OOO.OOO,OO (vlnte bUh..ões de cru~ Bahia.; Companhia Fôrça e Luz do 
ma:;.s, dos compromi&:-OS comerciais .e dos valores a~lvo.s, OS te.rrenos e ou- z.elTOS) com que a e~pre.sa poderá Paraná; CompaIlhia Energia Elét;·ica. 
est.a.nd'o ntrove.ssando a maior crise t-ros be~ cedl~Os. gmtUltament.e pc... at~lder aos en~arg:~ fmanceiros inl~ Ri'O Grandense; Co'mpanhia Fôrçoa. o 
camblr.l de sua hi.í;tória. COmo pede los poderes p~b~cQ$ feder~LS, eJta· elatS da. ~peraça{},. I.lcando a,"!el'to pa· Luz. de Minas Gerai.s; Companhia. 
aceitar cláusula de vencimento ante .. duaLs e munielpal~. e destmados. às ra tal fIm o crédito especIal ut;.'.<;e, Bra&ileira de Energia Elétrica; Coro ... 
cip.1do de~milhõe.s de dólares pelo nãO empresas a serem mcorpora~as. montante,. o qual s~rá. automàtica·lpanhia. paulista de Fôrça. e Luz, re. 
pagamento em dia de uma parcele de b) quanto aos valo~e.:;~pas.slYOS; " ln;ente. regIstrado e dtstrlbuido no Mi- P, resentando instalações ge1'adoros do 
duas á'ezenas de milhares de dólares', deduzIr ~s deprec1açoes oontablll- msténn da F'J.~enda. nínimo de 530.000 KW. com capaci~ 

12 - No inciso XIJ1, se impede o z~das, depo~ .de acr~c:<ia.s das co~rre. Art. 11.' A ~ ~uperi1!lf'udêncla da dade de distribuição de 893.000 kva. 
pagamento de dez milhões de dólares çoes rno-?-et!U"Ias pr~pl'las,' de ~ a~ordo Moeda. e~ do. q:o;;dlt'l) .,.I.SUMOC) reg"s_ Icom 8.26!J km de linhas de trr.ns.!ni.s~ , 
(USS 10,000.000,00) conv-ent;ionado 1JC- com os lndlces do Conselho Naclon31 trará. aUlom.1.tlCamen,:e o cvntralo re- ISáo.e 12.800 km de rêde ~e dbtribui~ 
10 retardamento do contrato. Não se d~ Economia, e as depreciações que ferIdo. no arti/to 29 para t-odos efeitcs çfio. por preço wt,al nunCa superior I 
justa.c« esEQ. indenização. Não 80· 50 agora. poa~~ ser, calculadas sóbre dra. LeI 119 4.131 l1e 13 de setell1bto di! :.:t US.':) 135.000.000 (cento e trinta e 
mente pelo fato de qUe não fÔl'a ajUS_ 00 bens lmoblllzadOS, n~ parte C'orrl~ 1962.. :C!llCO milhões de dólares umer:canos).· 
tad'a como multa ou penalidade, co· gid~ na tOnna. da. alínea 'ia" dê~te Art. 12, O .f1(~YIl; do cont.rato auto~ 'em pdgamentos parcelaodos dentro de' 
mo ainda porque se fôSsemos fazer a artigo; . nzado por esta LCL s\!!á o ela Cap,tal I um prazo media nunca inferior a tr!!! .. '-
'correção rncnet.ãria de Cl'143eiros pttra. - dtmlllui-~ ~~ f~ndos o~ ?ontas Federal.. 'ht .. ' . ta. anos, .acrescido da t.axa de j:.ll"OS 
dólares à data presente o ativo a ser que.~ sub~tItu;,l.n, leferen~e.> as .z:e- Art. 13. E",·a. 1,.1 entrará om vIgrr late o máximo de 6% (seis por cento>. 
pa.go seria. reduzIdo em qUantia equi.. rer~billdacte.s dos Qens, pagas, CUJOS na data de ':-UH publIcação, re\·oga.d,;[j.~ . "O ano I 
"alente ou superior (lOS dez milhôes Ce reg!stros con!ábc.s e\'ldencian, .~. SOllla as dlsposiçõe..:; em cO~ltrári(). j" A~t. '211 A" condlçijes da operação 
dólares, . M.5lm .a-nteclpa?3 ~el-os usual lOS a Sala da,s CO:U:"S0C.<; eJll. 19 de se. ) ::-cráo con.sub.stancladas em cQnt!'O.·;-o, 

Tôda.s as providências indicadas tl,t\ co~ta do patl'1l11ÔDIO das empresas tembro <le 1%4' I entre a Compradora e a& Vendedo"" 
emenda são regros elemenoo.res para obJeto da tra:nsação autorlza.da por . l·~. que será firmada após o.prov~lç'ão 
apuração de um ativo líquido. Qual- esta 1~1;. .. . .. , Deputad~: I e autorização expressa do Poder Exe .. 
~uer alllcl'icarto tsento de interêsse na - dlD1mUlr, aInda, as eX1g1bll1Qad.es Vesar Prieto: cuUvo e no fl1ei;IDo oto da tl'ansi"c .. 
transação ficará extraordinàriamente passivas que l'epresentem compromls· Chagas ROdr!gut._, réncia .da-s ações. J 

~ . i J: . ·HQ.3 assulll~dos, na fo.rma de no,&aS . 
Iémrpl't:so cem a sua. reJe ç,tO, 'p<HS Que, leis; Bacta Neves;' \ ,Mt . .:i'1 O t?ag:.unento.1'.'<\ forma pre~ 
.e:e não lhe surpreende o fat.o d~ muo. diIninuir t.ambém val-or . es. souto Me.ior; v,st.a. no artlgO prunell'O. em moedu. 
lêmpr~sa ~rocurnl' burlar a lei para ti~.do dos processos tl'abrJlli.'3tas. fi.s: Jl1J.oriScen(, patx;l') OH <!m promissórias. será' efetuado 50~lu! 
auferir malores lucr,OO, ~ma e~ se- cai."i ou de qualquer outra .ordem, em .MJgueJ Muxconcte\ \cincoent-a. por cento) no aLo da assf .. ! 
ber que a..panha~a el1\ fraude, fOI e5t«. [QoSe adminiStrativa ou judicial; Jamil Amiden; natura elo contrato e da trílIlliferêll ...... · 
oceita, recon~eCld'a !:! prc~aD!:ada jus .. I _ dírnlnuir, do mesmo modo, o.s Oswaldo uma Filho; cia d-as ações .. com a consequellte po.s .. ' 
ta ~ra 0. efeIto de mdemZü·çao de seu [ucrG3 l1ega.lmente auferidos; ·Cld Carvalho; r"e das emprêsas, e OS t('lital1t~ 50%'~ 
pa~l'~~ômo". _ excluir, n valor dos bena. suJei. GerminaI l"edo; J !clt1coenta por cento) trinta d;as apó .• ! 

,leiO ha ... ~r CtUllprldo D deve:, em tos à. reversão contraLual, que tenham Abrahão Moura.; H aprovação pe!o Poder Executh'o do I 
dar oport~11ldade aos re;,.sponsávelS pe_ sido alIenados; Espedit.o Roongw,:.,; !:audo perlcin.l dO.') levantamentos con .. ' 
11 cp'eraçn~ com a Bana and Share de _ diminuir, fina.lmente, a coCa a JOão Hel'w!ino: tábels e' fisico.;. ~ 
conhecer toda..., as mazelas. que fl ma- ser calculada para as resporu-,ebilida.. Djalma Pa.s.<;o.:>; 
eUJam, e se fOl'en; cegos as palavras d\!"s conseqüentes da len"isla~ão traba. WilSon Chedid; I Art. 4? para supervLskmar e flsca .. 

! t d f t dto"'· Paulo Macarinl, j1izar O,:, t.rabalho.s de apuraç.ão dos lç ... ' 
~ ao,<; a Os que 19a () U UTo- e SUM 'lhiSta a serem tra.n.sferidas para a Mendel1 Filho: vanuunentos ""erais, procedido na for .. i, 
re.sponsabil!dades. Eletrobrás. " 

Sala das ComiSsões. em 20, de fe- Parárrrefo únieo. Para r... efeitos Noronha Filho; mfl que [ôr esta,l.)eleclclO no contl'at~ 
t h 1964 d J '" ""'" Marfu Mala; ele compra e venda, o poder Execuilvo! - sm ~'o de - Sena or oao Ayr'. desta Lei, só serân vál1dos os 11vl.'os e Ar10 Theodoro; nomeará. uma comissão técnica de '1! 
"mo, 'documentos das empresas. Q,ue tenham Mat.hetL'3 Scll11n{\1l. (set.e) membros. constítuid.a de uIU' 

NQ 2 serVido de ba.se para e. declaração e Benjamim Farflh; engenheiro militar, indicado pejo oon ... \ 
(substitut.1vo) pa.gamento do ImPÔStn de Renda, de Rezende Monteiro; se1ho de se~Ul'ança Nac:onal,. um 

acÕl'-c\o com a leglSlaçâo brasJ1eira. Francisco Macedo; economista·, 11m engenheiro civil, um 
O Congre.iso Nacl'onal decreta: lt' M I d 
ArL l0 E' a centrais Elétricas Em.' Art. 4°. O tombamento tLstc·J dos A Ino ac la Oj engenheiro eletricista. t1m jurista es ... 

sileiras S. A. _ Eletrobrás _ aut{)- ~b-ens a.tivos das empresas a serem Padre Nobre; pec:a!izndo em legislação trabUlhÍ.';ta,' 
, d '1 do n ferl'doo de cO-I'do com c-ta LeI Antonio B rezolill: Ull' contador e um técnico da Djvi~ rlzada a a quu' r por compra .... tra'2 '<'O, a ., ~ • ' 

.. Amer1can &: l"ore1gn power company será promOVido por uma COI?is.",ao .de Antonio- Annj1:)e1ir; SflO do lmpô3to de Renda do M:nfs· 
!ncorporated" e da. "ErazJliall Eletl'le engenheir'os militares, medlan~ m· Antonio .B.aby; férIa da Fazeodo. oob A. p:-cs:dênc.!!l 
powel' Company", socieda les anôni ... dicação lio Comelho de Sq·Ll.ranç3 José Re.seguc; Co primeiro. 

I Andrade Lima Filho,' Art, b\l A. dcspe.'S.;lS com 1mtal[L. mas or.\!anizadas. respectivamente' .:;e· Naciona. 1 ' , 
- '( O' b m n' fI . Pau o FreIre; r·r;o e fllnclona,mcllt-""' da. · ...... omi.'Ssão gundo as Leis dos EstadOS' de Maine pa.ragrn o (;11;CO, ~om a e.o . ....... ou ...... 

e Flórida., Est.ados Unid03 da, Amérl- sico do.s bens deverá levar em conta, Oilbert(l Azcveüo; Técnica de Que trata o artigo nnt.c .. 1 

ta. as al"ões de ca.pital e tod"os DS crê» pura o efeIto de avaliação d'Os bens, ~!os~ BNal'tbosa ; rJor .o:;erão custE'adas pela Eletl'obráfi. ,' > di' ~ •. ala J. e '0; Al't, O" No Ie,'antamento (hico C011 .. · dH.os e outros direitos córrespondcntes o v3.101' apura {) na per ma, bem como L ~ 
ta<! t nl b· una Freire' t·,',bil. 'el"o excluid{)s da soma totgl de que ditas entidades sejam titulares o seu e"> o preaen e, a sua re 'a 1- J .' jl. 

nas suas subsidiárias no BrasIl, a.6a .. lidade industrial, f\ tempo consumido org'e Smd Cury; elos V:l1orcs tódas e qUaJsquer parce ... 
b h , ô A I t n' d 'd u' [11 e Osmar Grafulha; la', o"e ,'cpre,oental'em d""'ço'e,o o ucon-er: Compan r.a F rÇa e Luz Norues· no serv ço, o res a "e e VI a OI' t ~.~ v·," 
te do Brasi'!; Rio Grandense I.ight o desga.ste vcr1ficado. OVIS MdO ta; cess~H~s dos Poder~s Públicos. contrl-. l\ 

d d t "t d t"" \. I #1_ j!lt re Raymun o A,',fom \)ui,~,õe," dos u~llárlOS ou de~(>.Sas da e.n power Syn leR e Lll111,e ; CoJm- Ar . ..., AS e aUSU
H 
as U\J" con,,~ .o -~ Breno 811\'eir9; " -.to' 1 

pn.llhin central Bra.:JlIeira. de Fôrça. lativa.s à sUb!'Oga~ao pelo. Ele~rooraS J - [t'3nsporle e lnstnl[\cõeS p:ua aten ... 
I' b 'd b ' a -e" lhI t nã pode 000 Mende.:, O!i:npt".... a'e,l'o.I'1 " °c".oo, .. de emergenciB, b""ll1. ' 

d ' 1 I' dI t tr os no a OIS; como dos créditos con.'lWerados inco--
:v:: o.;tricn: pern,am uCn Tramways an I em o ng Ço s W'a a s as o .. Aur1 V t . .... ... " ~ 
p,aw ~r Company LimIte ; Compawlla l'ão nc Ulr re ,ores ou ou as ~. Giordano Alve.,>: tIl I tal _ 

nhia Fôrça e Luz do paranã; Compa- a~segUl'aãos pe16 Consolidaçã.o das R~;~~ ~Tv~~l; ju!gndo..o:; o')ooletos. .' 
Energia. Elétrica da Bahia; Compa ... J.)as que náo tenham seus direItos C 1 bl':'!.\'ci.'Le do ma.cr fl ou ns açoca'j 

nhIa. Energia Elétrica Rio. Granderu.e; Lels do Trabalho. _ Unirio Machàcto. A"t. ']9 Com exceção das' !mpor .. 
CompnJlhia :r"'ôrça e Luz de Mine.s Ge.. Art. 69 Qualquer convers&Q d~ ~·u· João Alves; , târh.:1ns representa-tivas do valor real I 
ra.is; Companhia. Brasl1e1"ra <..Ie Enel'_ zei"ros resultante.s do ativo lIqUIdo ~ati<;ta Ramos; da eompra, que flcarâ isenta de qut'll ... 
gia Elétrica' Companhia pauli.'~ta de a,purado,s na forma do .artigo 39 e Haroldo Duarte; quer trHmtação. inclusive no que oon-
Fôrça e Luz. ;:,eu pal'á,grflfo Ú1.1ic.o e do artigo 49 e e, outroo 81'S. DeputadC\:S cern!C' à sUa remessa parA o exterior~ 

Art. 29 O preço e out.ras condiçóes ~eu pa.ra.grafo UIllCO" SÓ. poderá. ser nas épocas e.c;tabeJecidas. "t<ldoo OS I 

da operoção sel'âí'- aqueles constantes feita à taxa_ de cârobL"Q livre nO. dats.1 ntos e operações pert.inent.es R<, Ir..C" 
da. minuta a ser «provada pelo !?;)- da publ1ca.çu.o desta lei. E:l1ENDA N9 3 r!idllf> pl'e\'i . .,tas nos artlg9s precedcn-
der Executivo na forma desta 'elo Art. 79 O pagamento em moeda. ou O Congres.so Nacional decreto.; t~s e subsequente,", fiefrl'ão sujcHas fi. 

Art. 39 A períci'a a .'.ier promoviJa notas promissól'i·as pnra a operação 
nos Uvros e d(K:umenLos das empre.sa.s aurorizada por esta. lei, sã serA ele.. Art. IQ E' a Centrais Elétt'icas Bra- !egislnçlo brasileIra. ~ 
objetn desta. lei, em sua contalJllida. tundo depois da GPuração final à Vis .. sileiJ:a,s. S. A. ~. Eletro'Jrás - auto. Art. 8Q Fica o Poder Erecutivo au .. 
de e na das empresas ou entidades de ta da perícia. Êontábil e do tomba.. rü .. ada a adqutdl',})O!' compra, da. tor1zado a dar garantIa do Tesouro 
que as vendedoras OU suas suhsidiá... mento físico detel'minados nos al'ti·· ·American & Foreign Power Compa.. Nacional aos compromissos dec-qnen·. 
rias sejam participantes, credoros ou gO.3 39 e 4° e seus parágrafos. ny Inlorporated" c da. I'Braz11ian Ele. tes da tl'~nsaç50 o. qU~ se refere t'"...:;tn. 
devedora.s, ou ainda com as quais te- Art. 69 O Govêrno da União. a.tra- trica POWel' Company". sociedto..,;u ~eL inciusive aos empréStimos con ... 
nham tido relação de negócio, por vês da empl'êsa Eletrobrás, e?trará anônimo.s organizadas. respectiva. t.raldos pelas ndcl'tda.."5 subsid:árlM 
técnlcos da Divisão dI) Impo:oto de na pos~e integral das emprê.s:a.s a data mente. de acôrdo com a~ lel.s dos:&. até est3. dat.a. do E..""tport Import Banl~ 
Renda do Minl.st-ério da. Fazenda, da assmatura do oontl'ato, e. ser as .. tados de Mo.ine e Flórida, Estados Df WDshington. D. C., Estad-os' Usi ... 
compreenderá, além de que se torn~ sinado em Brasília, assumi'ndo somen- UnidOs da América, as ações de co..... dos da. AmérIca. 
neCC2sário o seguinte: te responsabili"dade sObre os bens atl .. pit.al corre.spondent.es no mínimo de Art. 99 E' o Poder ExecutIvo auto ... 

a) quanto aos valores ati'vQs; vo'> e passivo.3 realmente existentes e 78% (setenta e OIto pOr cent<l) .e to- rlzado a subscrever um aume11to da 
incluir os bens imobilizados, desde verifica.dos na forma dos artigOS 3° e dos Os créditos, bem como !!:us.ls~r ~~ap~~al da Eletrobrás no valor de Cr$ 

que totalmente liquidados, excluídos 4Q desta. Lel. outros direltas que\ dna.s entidades se-120 000. OOl) 00000 (vinte bilh5-eo: dS 
, os pagos peJos usuários podendo aque.. Art, 9° Fica o Poder Executivo 311- jam titUloalt;b. nus suas subsidiá.l ia.<:! no cruzeil'Q,.O:;), flcnndo desde 10"'0 aberto 
j le:; serem atualizados por meio de oorizado a. dar a garantia soh'dária do IBI't3.Sil, a saber: Companhia FÔlea e o crédito (>sppcial parn till fmalidade. 
I tndrces respectivos a.pl'OVa.d03 pelo ·'tesouro Nacional a03 c0ll1promis.s08 Luz Nordeste do Brasil; nl-o GI an- I ú !".!ual S(>rn fltltnmàtic~m(>ntc Tl.'"gl<;,.oo 
~ Ie-orreção monetári-a, nos têrmos dos flllanceíro.<; decorrent...as da tran?Rçlo den;...e Light and pO'v/er syndico.te LIR j tradú e d.stl'L'mfckl ao Mhüst6r!o da. 
; Oq..'1Selho. Nacional de ECOllOlll.!a..: a Que se refere esta let mlted: Cornpa.nllw. cenLr:;l.l BmsHetrl.l ! l"az~nd?~ • 

-, 
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'Art,- 10. A superintenliência. da~l' .. Justijicatir;a .' rm. iiM por ,jU.íZO al'hi.t ral.. n a forma [trabalhO que velo :m1nutar-Se um 
"'li; do:l a.rtigos LOS1 " segs. do aMiga contrato sem limltar-se êSSe item Q M.of'da "e ~oCtéuito (SUMOc)._nl

' ~-- A .'redaçãO' d{l artlgo 2Q de)" projeto de I='roees.so·CiVi!- uma quantia. definida-o _ . 
tl'a-rá automàt!cám~m~ o co.titratc, te.. rdoHeá:, com sua upr01'1l.ç.ão, na apro- '. • _ sala dáS COlhISS5es,' 17 de setenl-
Jeri-tlv no arUgo !l?, paJ'a, ooS efê!tos ·;W.)io. ~ psro oongr"s:{) NaClônal, da . V! ~ A L:!:glslaçao e a, Justiça bta .. bro de 1964 _ Senador JoSé Ermi-
da Lei n9 4 .. 131 1 de 18 de sétembro mit1ttb. (lõ contralto já avrm'aaa tJi!fo s~lel:--as.s-erão as c~mpeU:nte.$ para (ti. tio de Màraes . ...., 

· de 1962.'. Poder E:gécuttvo 11 anexa ao presente nml~ qUalsq1ler duvIdas' Da jnterpre~ ., . 
Art.· 11. Eete- lei entrará em. vigor projeto. .' " t,ação dO cont-ra.t(j·t de St"lW acessó. N0 10 

na data df sua ,PUblica~ãoot- fle'l~6 Pf>r (Jurro Jad"; c~nforme cons~. do r~~.. ',- ". . ,t. AcreSC8u.te-se ao art. 20 do Projefo 
revogadas as dispos~ç6es em contrn- n.em 4~2 do Rel::ttorlo d3.. C<ntillSs~ Sala das t:'on1f.ssÕês. 2-0 d~ s€terhbm! de L~l n9 5, ode 1964., o seguinte pa .. 
tio.,. . íntermiIds't<rl1áJ., aprlJ~ad-o pelO EXc:, .... dê 196a DO"': . Teóftlo Andr de J. Ftl'J . 

Sftla das QomisSões em 20 dE! se-. lentiss~m.o PrfBldente õa. Reptíbl.ca .' - ........ a '. r"gl. : . 
teml1râ dij 1964 ~. D<:ipl1hu]o Bento W-s 2j .. l ao tiVU!S:{l). o é'Qmprottmso. NP fi O Anno I, onde são descrimina .. ' 
Gon(!altes . financêh-ó qUe fi, uniáo a~umírá e O Art: 2Q passa a ter a segliinté dos em valor, e com a respectIva data'-

- 'N--I!' tódo'S' tJ.s prUbl~lrlZt ~o Itl€Sí(10 ~d:eco;~ redficão: do venl.1Ulento, todos 00 'pagamentOs 
4 tél1,tés a::lvêrÜd tnCdntrar sOluÇkO pe.o de principal e juros, que a qualquer 

o árt. 
re:lttçãu: 

lI> pa.!sa. a ter a. s~gliinte: P.Odê'í LtsiS.llltivo: "únicó cotn~e'tente "Art. 29' O preçO será !1e 45 Litulo-, serã,o efduap,os pelas Centrais 
p;Ha d,:nní-lGs de ~a~elr~, S2..,t1sfató~ ~jl1iãl!li de dófaTes. e ~etá ,pago ElétIican- Btasileiras S.A. _ ELiE-

ti Aft 19 São{} as Cênt-ra~s Elétricas l'ia e fof~a leg.al SUf~~I.Mt_. . . nD praw- tl.e 20 anDá.· cOm tr@$ TROBRAS "American f F'oreign po ... 
P(h' táls ra.ZôItS e Ja que a mitIUta anos de carência., a. júros de 5% wer Compeny Iucorporated" e d~ · ~i'a,l;iléÍrá.<; ff.A. CÉletr'obi'âs) autorL 

zatlM ... H (á restá cDmá. está) .. de contrató está, indiretamente, &ub' . ao á1Ja. ~s Juros-- nào sel'ãQ' {IBrazilisn Electric power Oompany", 
fflêtidà- à @f-O-vuçêo WPcd~f L'!gls1a" . :wUI1ittladds- :semesti'almente." deverá fazer parte integrante do con-

JU8tif~cação tivo ' ã.@'ed!trttdôt 4ue compete a .~te. '" , '" 'trato. a que· s~ refere o artigo. 
no e, ""lona d ... -à-t<>to, ulte-rSr à m!nü-· . Justificativa . 

E' regra- elemell:ar de gramática 
que i) verbo deve concordar éOl'Il c 

M' U .., ... J'- • -. ~. J'tl§UJicativu 
ta. de' contrato.' .' ~ sabid~ Que' ·tódas as empfêstIs 'ao 

sujeito , . D1i a Iett'tt ti- da clâu.sula. NONit da ext~.ior que· se instal~rain no PaIS E'·' de 'tôda conven:.êncla que COll-
m,nufa em lide que como ·contra:p3t~ tiÓb~ecarrl!g.!Uém exageraaamente o bato ap!Ovauo. pelO Po-d~r Execut,i
tid·.). das vendedora5 em Iioster~a.r a SeU custo. mieI·aI.: DsSpe.sas «e tOda vo. contenha um ane;o1'), que diserl ... 
data da transf~rênda da operaçao de ordem. fOrlun reaHzacta.9~ sem .EI. nle- mine o 'valor com as l'·esPMtivali di\
lI> cl,e jneiro de 1963 parg.30 de junhO 1101' necess1dade. . Wl-& de vencím:ento d&-- todos os 'pa
-de 1964, 'além d3 outro=; Itens s~ os De acOrdO com a tabehe !nternaCiO_ ~amentos 'do' .prínt;~pa.l e jurÇ). que 
valeres dtll:.cl'imm.'::tdos-... é dado pela nal descrita nas páginaS .2H •. 216 é -&oh qualquer' títul~ "rão efetuados 
Govêrno Brasilei.r? urt1a~ .,c0mpensa- 22-8 de ~'Hydro Etett.c MUna B-ook:" péra EIettçbrás á. ~FOnp s B.EP .. 
:,ão de dez milhôes de o.o!ar!;~. Tal de Oreager I,L'ld JtlstiI!~ uma. USi~ ~ co, não 'SÓ para melhor defínír· os 
i~po-rtância, em têrrfIU5 de juros, só· vapor ttrn' urna VIáa de 16 gl1(js. e ellca,rgos. assuIhlroios, cQmo taniliá'll, 
bre o ca,pital, 'é simp"l2'Smente exces- um~ usina .hfdt~létj'ica de 18(},CDD çara que fJque cara.cterizado v dis: .. 
sívá: . t DAndo Kw. tem. (} vB.J()r de 7fJ d6lares' p' or p~n-dio t~tal decorrente deMfl- com-, 

,.As CenhaiS EIétttclU; tlsã-o tmt.,).rIz.a_ 
das" e hão "A Centrais IElétriéas é 
àU·t-õ-rfzadá". _ • . . 

"Os Estados UnWo.s .~ão Ufil'l naC-ãb 
"oders::---s. e' não os E,:;ta<lós UttiGos é 
uma, nanãó po.detc:tsa. ,t 

O oontti1.to já ttaz em seu 'lmjo de-. 
masiâ-rlre ananh6es EW p.'3:trim/Jftio 

':- 'ecotJÔlllico brasile.iro. ·Salvemoo; ao 
menos~ 'mnS/) p1!-trimón1f) ]ingv~stico. 

SaJa da.c; COfnHsóes, '-o de' !:;f'-tPn1-
· bto de 1964. Deput>adú Nóranha Ftlh6. 

Mas m;Ol're o segum e .. e e.Cu:. K . t! dó pl'G. e aJessa ·fO:I1l1.a, comprovar a li .. 
com o item 3-2 do fte!atór1o (fls. 1~ W. 'UlS a é: ; de 100.000 K-w., iOD' 5ura. dij. operaçãQ .. ' "\. . ._ 

:N~. 5 
do avulSO), a data da entrada em ~ólares t101' K:w.' insta.lado: e uma de 8alh das COn'i1Ssões, 20 d~' "ietem
"'lgor do cont-i'e!- .se. ria (:I 19 de jUlhO 50.000 I(w., ,160 dôlate;!J. por Kw. bro de 1964. _. Deputado .Alvaro Ca: .. 
• "U R lDstalaào. de 1963 e no item 3.1 do mesm-a e· T' ttio . .. Acrescente-se ao fititJ do. artigO 1'7: 

"-:- .. ; Companhia. Au~11iar de-Em .. 
pr~as EJétricas Brasileiras." 

Sala drts êomi-'!Sõec;1 €m 20.9.-1964, 
lJ$ . . reá/ílO Andtade. 

N' 6 
EXclua'-se ó art-i-go 29 

_ JustijiC·tlU1)(J; 

'l-atório ·'(fls .. 19 dÇl avulSo), a, oprl.~ OInaíldO .em con.s!d2raÇ'âo que' tô .. 
meira, prop-c:sta da AMOFD!tP e da- 4as esSAS ~~a-s~ hldteJéttlc-as são u.sl.t .. 
t.a<W: de 28 de julho de, 1958 .. - Face das e ,algumas muito ven~s, qite 60_ 
á tais contradiçõe~,. n~o vemos como filem wa.OOO Etw" que áevem SOfrer 
aceitar, tomo le-gitllTl€t. para uma depreciação e qU€! apenas- est1l111CS 
compensação de dez rrti~hoes' de .dó· cOmprando Ijó;l'i%' das ações o \'frlar 
lares, um fato cujos efeIt'?s deyenaIn cte.§t>íts a~ões I:!ão devem ul'trapassar 
vigol'ar desde l<? .de. janeIro de 1963 ~O milhões de ~d.ÓJares. 
para. essa indenização. Além diSSo, a A, sUcata dás ~ U81nas termelétricas 
soma da parcela de dez milhões de. e ~chesel poroco va.lor tem, PO~5 ne .. 

Pe]s cláustl1a vigésima segund'a.- da. dólares à llupol'f.ãnc:a. de Ué'$: ..... '. nHU~a. ernprês~.:p~e .S<?brevil:'er COfi
tninuta. tio 'contrato, já aprovada pelo 142.700.0('0,00' parecec~ representar llUtrunClo.o ~Obt().ílo co11lbUStlvel ,d.as 
Pódér E.'teGutivQ, (). que aCbmp..afiha o apenas uma cornpen&aç:ao no prê~o. de usl.J)a.s. moderticW'. 
iprójeLo de l~i em lide. está. e~p~€S50 US$ 154.294.0c0 inicialmente ~olIclta" Adl(:lonBnâo,. o. vaIar dlle prcpl1e-
Que a l'igêhcia do respectiVo éont·l'a- do p~Ias vendedOras. - dade.s e ten.do em viSta qUe !l0Je, pa .. 
to depende de apl'ov~<:ãó do- TriljuhaJ· . - . -.... . ,ra instnJar' qualquer- energia. elStrr-
de Contas, o que, aliás, é de exigên"-- por taIS razoes, ~,pr~tf:1mo~ : ce. 110 lOcaI' em . que é cOrisufilida. o 
eia- oonstltucl<ma1. Oés{) seja aprova1- presente e-mend9: j ~om o .obJetrvo d consumidQr. é que tem de pegar. 'tó .. 
do v J}rojetó cÓ1h o seu artigo, não es:. l'esgu~rdar,. emb01~~ pllrcmlm~te,. ~ das·as aespe8as de Instnláç.ão~ e. con
tará,. aProvandQ ap!3'nas o prOjeto de sl?-penor~~ ll1terês?es ~Q o-~conom'4\- '!ia lIidérândó que a ·Lei das SoC1e-dadés 
lei qu~ Butotiza a. Qperacão 11 ser rea .. 'CI'Ünal,v Ja ~m Sl atlD=lda por. CB Ant'}nítna,s permHe lltna. d.epreciação 
.1izada. ~media:r~te contrato, mas tam_ operaçao de con;-prõ" le de de 1<1% tmuaw no' equIpamento e que 
·bém todos Qg têrtnos da minuta dó Sala das Com,.ss es .. 1 setenibro muUas dessas USlnas. jÁ tilm multos 
eont.rato a ser lavrfldõ futuramflute de ·1964. - Senador Ne.scm Macuum, á.nos· do. funckJne.tn~to, nada. justi-

· sob á respong-aollid-nde do Poder Exe.. N9" 8 11c:a· Opers.9lU! que: aignWque pagar 
· 'cu~;~; cem"- é 00 ~on~eCjm8Dto dê F.,s.' '-r a se,llúnte redaçãé o ma.is do que O justo- preÇ9 pelas 

, ~ - .. I-'t: - ações das referldas emprêSa.s. ' 
todos 00 int,egrantes da- Douta Comis ... artigo 29 ; . • E:m lM'or de,· ~Ba. emenda existe 
lliiQ Especie.h dos processos de contr~.. A t O e outras oondi .. o.!n,tla o la-t--- d,~. q';' •• enlprA"oas 10. ,tos não aceitos pelo Tribunal dê _ r,~' preço. I d '" ,,' n 00 

Cll1l.tas . ca.~ l'euUr.oo ao CQngt'€610 çoes: ~a operação sestao OS COllskmtes ce Iza as no Z'iordcste SObreVivem 
-Nácional. Então Mbel'á; para. () pre.. da mInuta. anexa., Riprovada pelo PO" apenas devlao" ao abu,.<:() de receberem 
sente ca.sô, a pergunta: Se Q Con.o. d~r: ~ec~hvo, cOm as .seguintes mo- energia. de Paulo 'A({J;Uso a' pouco 

.I - gt"eséo Nacional, pelo ê.rUgo 21 do' dlflçaçoes. . . . . ~ats de oito cruzeiros- vendere ma 
fpfotet(j- ápi'óvhr à ti1!nuts.· do oo.t1tÍ'à.. I' -.0 conkatD se:rá a.gslnado em cerCa de 32 éruze1ros' o ·K'V., . .• 
tõ ' ó<l Fi, T 'b ' C Iss - 111 'inda mais: <tS empr~ cuja 
· I, P e. 9" 1'1 UÍlEU d~ óll.,. te .. Brasília;' oompra. se nrot/õe não' cumrl.'lra:rri os 

~ êUSar ó teglstro do oofitrato, ou, em ~~H.c.-· "'.:1I"'id .. em ".. t.., f..... '''''''''1 j ~ 
O .fe~l!sáhd6, jlotlêrâ <J OOil~r<!..",o Nác lit -'-,;A!> jJrorn~das., r~.,. • se_ con ,.~ no r.5, 1>" S· não ue· 
ciolUlJ Homdlo~ti.r a recus:a. fade .14 tét portug~es, COl~ o texto mglês nO Ve.1' .een-volver.!tln BS tOllte;s de eiI~g!a nó
GjJ'rovádô a: ltiititi!â. do Córttr"B..to? so .. serao'emitidos -e. p~àve1s em Bra- ee.sMr1as a. eads; ,2Ma, ootl!6rme ,éS-

pgra eiflM,i' .o aui:t!:imét1t& &&sê.$ Killa, ~na .~e e por intermédio do ta,vam Phriea<ttg a. lazer. e ·ficaram 
-~f"l>léíli"" é que JjtOjjO_ "._ .XCIU· B_O dó BI.sll;srunpre repáraMo o seu ferro velhó, 
são. do.· artigo 2° d-tJ Pl'ojBtà, o- quê . Itr ..... 1% avaUa!;â() dOS bens ,se .... Dessa. forma, estou certo tie que o 
em nada impeàirá. . a:_ o-per.ação dà rãô levadoa em conta, entre outrQ8 'eÇo defe.ndid'o. nesta. emenda' já. re .. 
contpta, caSo o prOjeto seja. aprova- fatoreS', o ",alO!" das ações em Bolsa. }?l"eB.el1t!l Um. grab4e \ st:-!!;-Jflcio- pará 
<11> jjélo ~giSlativ<>, ' - _ ... agurt40 n média anual; " parta dOs o 13raSlI, quo v'lI·a<lqUU'lT "ÇÕ<S de 

Sttla. das . ComiSsões. em 16 Áf! se· mVestimentlG§ feit.os com recursos enll:)r.ês_às que não ... têm es :minl:rpas 
tetnoro de 1964. ·Sertador Desiré OU4:;; bi'a.silc:ira~ ou. emptéstJmos garantid.os ÇOnd1ÇOes de· so~rev"JVêncja. 

• TCt1i1. 'N" ,,:., 610 Brasil para· o efeito de lhes Com:bute-.se amda. o grande ônus 
-, a.tribulr .00 "àh;~r oorre.s-pondente CU'>. seu .COIl1 qUê. ~ OOvêrno terá de Brcar. 

se ... (l1.LS~O -é fatálã De pagamento,1ndepen.. l'eõ»OJlllabUlZálldo-..se por cêrca- de ••• 
dentêtne1lte da$: deCiuçães norma1sj o 16.-()OO empregados, com todos os, en .. 
montai1tG du$ e1ionrgos trabalhlstoo-i C9.l'gos referentes' à.8 leis- trabalhistas, 
fi estado'O ti 1;JrodtttiVidade doa e;qul· 'O que não se sabe 11.-0 certo a. quanto 
t1arnêntos, r~lat1vamente à.. maqUinl'i. .. ~onte., mas deve ser uma' soma 
rtá Ifiodli"na; - 1m.".., , 

-Dê'-se: ao art~go 21! <lo: pI'ojétõ a 
gUinte redação: 

Art. 21 O 'Preço e outras con
dições da bpéraç(Ío :serão agufles 
cónsta,1ites do. minuta. de contrato 
ca:prol;áda . pelO. PQdet S;cecuttvo, 
com as ser;uirl.~es· altet;ctções:' 

. aJ fica· exclufua a.letra b da 
clãllsUla NONA da minuta. ao 
contrato~' • 

. , ' . E! as demais coMas passlvas das 
,W , .... O prazo p~r9. a avliaçá(). dos emp1'êsas? Quem compre. o contrôle 

b,ebs será de 360 dlM; de uma- eIDprêsa assume, obrlgat-ôlia
- V _ QlJalquer controvérsIa orfun.. m@l1te, o leu Passivo .. e esta é a. pri
tia da-' êx.ecugão dO' contrato .terã.. di- melra vez, . em tôdçt.l a minha. vida. de 

N° 11 
Acresc~nte.s.e· ao art. 2u o flegüln-

te parágrafo: . . . 
pàrágrafo único. O contrato de -que 

trate. êsw· a.l'tigo conterã, Cláusula- se .. 
gundo a qual aS promissórias a. se
rem emit·idas ·pela Eletrobrá.S~o po- .... 
deIn ter data de vencimento com pra ... 
zo inf·e:riar a Ulll ano de uma e entra 
e os. jr;tC15 . nM poderão exceder à 
u>xa de 6% ao. ano, pagQs anual-
ml'nre. . 

Sâlá das Com1s.sôes, em 20· de. se'!' 
tembro de 1964. Senador Jo{i~ 
Af17{pino. 

N' 12 
A·crescente-se ao. art. 2~ o seguInte

patágt"afo·: 

Parágralo úli1co. ,O contrato de 
que,.·trata .ê.ste artigo conterá· Cláilsu-· 
la segundo " qual nenhum p~gamep.. 
to será. deVido às vendedoras pela 
pOStergação da data da tr!lllsferên-. 
em das Qções e <.toá créditos à C::Jtn .. 
pt4dotn, .. ' 

8a.14\ das COln~ões, em 19 de· Je-
temura de'· 1964. Senador JOlt.P 
AqrlplM, 

Acreseente·se a() art. 2~ o segUinte 
parágrafO: 

ParáBl'afo ÍJnjco .. O> conttaro dfl 
que tmta ê.ta artigo -conterá clf:usu •. 
la segundo &- qual a- falta de P{og'a.~. 
mento de nota promi.s.s6ria refenn .. 
.te a<> prlticipaJ da dIvida ou juros 
Lmporta.J.'á Di!- exigêncía. do P?tgamen-, 
to-imediato, em <linhelro, se • motl. 
não .. fôr purgacla dentro de de? dias, 
oontados .·da data do, aviM;) ctcriVC) 
que parti· tal fim seJa dado' sem ne .. 
ce,swidaàe de protesto ou nova noti
ficação, nlaS nã-o impor-ta.!':l-, tm1 qual .. · 
quer <:QSo, n.o vencimenot an~ipa ... 
d,! dos: d~ma'is títulos. 

Sala' das ComL'lSões, em 20 de se ... 
~etnbro de 1964. - Senador JoliO 
AgripiTUi. 

N° 14 
Acrescente-se ào art. 2° o 8e~u1nte 

parágt.fo: 
Parágrafo Ílnico. O· contra.to ·de 

que t .... 1« êoto ... ttgo conterá clâU!u. 
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~~~~~---------======-----~.~"~-~ ==~~.==~~~====~==~=== ...,....._._..".----.. --. 
"I dos, é que, valemO-:l03 ·da oportuni- "l'ê5te financie a ·SOrELCA., já qt3t p.ão 

ACl'es~2fite-se o .seguinte artigí\ e: tiaot;! para levar é~ses ca.p:tais d~po;-. se pode c9mpreender que, ~endo O 
.eu parágrafo: ulveis para aquêle E?tor. '. . . ." pais protelar o pagamento -dos en-

Também a COPEL, emprésa" de eC,o- ·..-:argos referidos para muitos anos. de_ 
"Al't. - As imP9rtãricias fi 'serem (lomia mista. em que ó E~tado do Pa- p,Ois, o faça an~es. Qua:nd>o -tem fOme 

CODverehas~na forma do inciso "b" raná é o -maior acionista. tem pela de capit,Ais, • 
da cláusula Oitava- do Contrate frente um extrem'o e' difÍcil plano . outrossim, ent!!ndem09 qu~ as obra! 
aprovado, pelo Poder EXecutlVo, de para executar, São inúmeras usjnas d6 Plano de ~Eletrificacão do -E,<;tado 
verão sel'k transfendas à Pet.,o/leo !1id_'elétricaa planejadas n3.quele E<;- de Santa catll'ina, é ô-bra de.s mab 
j3:r.a.sileirb S. A, petrobrás, e à ~ tado, e que. aguardam' capiLa,lS -~ para· ~rioritárias. ·pelo -muito qu~ represen
Companl1ia o,Parnnaen.5e de Energia j.!e concretIza,rem e· produzir- energia, t~ para o pl'05reSSO e desenvoh,tmen ... 
Elétrica :- COPEI.; que assumirão OS I..:om .que se poderá e:::ar nov(l.S e im~ to daquele rico EstadO, que tendO-o 
xespectivos encargos." f,lOl'tantes· indú~t,rias n,1quela unida~ ,r~alizado, de.volverã· com elevados ju-

S 19 DeSS.as importânéias, dols têr- ,dp. da, Federação, inclu.sive, n indus~ [0.<;, aO país, o beneficio que ora ·lhe 
I;OS serão destinad06 à Petróleo Bl'a- rria petroquímica ccmseqüe!lte à ex... cOnfere, ' 

Onde CoubeJ:: 
Art. A perlcia a ser promovlda 1100 

Unos ,e documentos das 'emprêso.s ob
jeto desta lei, em sua. .... c'ontabilidade e 
na das emprêsa.s ou entidad'e de que 
as vendedoras ou suas sub.sidiárlas.ae_ 
jam particip~tes, credore cu deve-' 
~ores. ou a!nda ·com. as quais tenham·' 
t:5.do l'ela~ão de negócio, por técnicos 
da ·DivisáQ do lmpõsto de Renda do 
MinIstério da Fazenda, compreenderá; • 
além do que se torne Dece.~sal'to O 
seguinte: ' 

sileiro S.A: - Petrobrás que os ~9li- pioro.çã". do xisto, que prodL'lzirá, 50 Sâ18 .das Co:his~õ~S; em '20 de se. 
c.ará, exclUSivamente, na explon..;ão de enet'gia, digo, só. de enxôfre, 1,60b tembro de 1964.'-= Alvaro Catdo." a) quanto aos valores al1vos:_ 
e .lavra de, novos poço.o; de petró!co toneladas díárias, supemndo' e mui~ ., incluir os be1">c:. imObilizados, desde 

, e 'ólSO do xisto", to, o nosso consumo atual. Que é de ~9 31 u,:; 
Sala. das Comis~âes, '20 de setembro ce:'ce: de, 350 toneladas, por dia con., que totalmente liquida.doo. eXCW1<:io,s 

,~~ de :'1964, ~Deputado Emilio Gomes, ' '1,rn uma '·produção °tie ~jpenas 25- to- Acrescente-~e ondE'. couber: OSs pago pelOS usuárioS, podendo aquê .. 
. , . '\" 't' d d f""" , ,.'. . - ' les serem atualizadoS. por .melo . de ;] t:/· t' , nC adaS~!aUmell.an ü. e.s5a Qrnw,·:'l.~ "OS C3!!;f':S de ccnfiança ,(direrore.s,. , 

, uso'· toa IVa. rlQUezas.e 'rendas nacionalfi, gerentes e outros) das emprêsas ad- egrreção monetária; nOs .têrmQs . dos 
~ O CO:Jtrato,- "'a,pl'ovádo pelo Pojer Julgamôs, '-pela ,relevà:1cia iles:::u:. qui'ridas' ficam excluídos- "daa garan- fndices~. respectivos apr<yados. pelo 
Executivo para a compra das con- emprêsas; que a sintética Justifícat.i~lZ tias previ.')tas na cláusula 14~ do con- Conselh0 Nacional- dê Economia;. ~ . 
cessilmá"rias, conforme ,'minuta ,coús~ (Iue ora apresentamos seja'-o sufiticn, trato-minuta. aplovldo pe.l0 Poder . considera·r as exibWdades ativas'rea
ta.nt~· do' Avulso, faculta à .. E1etro!mls, te para convencer os Senl10res Ml"lU· Executivo". ,liZâveis tmediaoomente. excluídas as 
péla Cláusula, Oitava. InCiso "b", o U1'O':; do Cóngres-so Nncíona!. daS -ele Sala das Comi."sões,. em 20, 9.1964. cons~dere..das 'iricoli'áveis; e' nlio 
(1irelto de converter o. pãgament.o aaB ' ~'ade.s. razõ~s ~~ no:..':·9. emenda:- _ Teójilo Andrade,' ..... l!Omp-utal'. pa.ra o efeito da somo. dos 
notas p!'oll1issárias vencidas, da. sé~· gala das Ses.~{~, 20 de. _s:,>tembro d(' ",alOl'es ativos, os. terrenos e· outros· 
fie 6,5';'(" em outras, para liquid..lçfi,O lH64, Deputado Emilio. Gomes, ' N9 32 bem: cedidos gratuitamente pelos po_· 
posterior, o através emissão de nova.':; A taxa de jur03 nãQ poderá exce4 d,êres públicos_ 'federais, estaduaiS, e 
pr~~ni~sóri~s. ~m que ~ cal'a~teri~ ) ~ NIl .?O , • ' de]' de nuatr';> PC, r çent:): (4%), municipais, e destinados às emprêsas 
?R.la o reInvestImento no BrasIl, .de Acre~cente-se' ao Pro'et de Lei n~ Jusúji'cativa :vsel'em incorporadas. ' 
cêrca.'~;de 7b% do to~l da comPl:a.> õ,~ de ::)1964, o. segUinti Xrti2,'o':'., \ b) quanto a,C;s valOres pass'ivos: 
.au_p~azo ~e 4~ -?-l]-os, o ~ . "Artigo. Na hipúte.se de Centrais .. A taxa média'de juros .. na 'América':' .. , .' . 

Dentro do ·e;>pmto de apltcaçao que Elétricas .Brasileiras~ S.A,;- Eletl'o. do Norte é ln-ferior a, 4%, : dedm·jr as dep!'eciações contabillza • 
. d~se.ja·~ G~ver_n.o asseg.urar" o,: seja, m'ás, ,estar em 'condicõe.s, à. ·época. d~· ,. , - . doJ.:t, depo;s de acr~ci<1as das, correçOes 
3. re.a~I1($çaO daquele.<; ca~ltal~" :.s: raZel~ uso da conversão:de' que·· trata A· revLita.· <;M" .. 8. New WOld Re- monetárias próprias, de acOrdo !omos 

·Elm. de,xad?s .09 ,paI", ~m ,!ndu~~.l~., a Cláusula Oitava, inciso ,l'b", do port:', de agôstQ de 1964, informa:que índices do conselho Nacional.de Eco· 
e, obras prl~pÜl.l~Ia.s e In:dljpetMav~l.s CQnJ;rato aprovado pelo põder Exe~ (1:. cid.ade' de _ New . Yotk realizou ·um n-oinla, e as depreciações que .s6 agora 
a~ desenvolvlment" nae.onal. aPl,~- cutivo, as .impor.tâ~cias respectiva3 empréstimo de US$ 123,200,00, no dia pCdem ser calcuUtda.s sõbre OS bens 
s_ntamas ao presente emenda ao PJo- d~vel'ão' ser~ entregues ao .Banco Na- .22 de julho de 19-64. através da ven· tinoblUzac'Os. na ·parte corrigida na 
jeto ,~-'t. LeI nQ 5, de. 1964, pela Q\l~l cional do· D.?senvolviment' Econô"mi,," da. de titulos- que· Vencem juros de foi'ma da alinea ".al' dêste artigo; 
deyera,? seI' tran.sfer1<l:os ~ ~etrobra.3 CO, que assumirá os en~rgos· Cor· 3.1~8.% a,a·._ .d~minulr ~ fundos ÓU' contas que OS 
dOIS terços daqU;las lmportancH!.s, e. l'esporidentes' e .as empregara n(l fi""' Õ. Amda. de a,córdo cOm a mesma rc· 'sub.:.:tituam, re!ererites i\.S l'eversibili-
o têrç-o re.<;tatlte a COP~ res.salvan· nanciament-o às 'o,bras de ampliação e vlsta, o Governo Fede.ra)~ Amer1c'~no, dades dos bens, ''Pagas, c'Jjos regiStros 
.do que, -os encargos correspondentes. desenvolvimentQ da Sociedade Termo~ em 10.~.64 tomou . ..4 bIlhoes de, dola~ eOntllbe1s' evidenciem a, soma Q.Ss1m 
tais ,como! .venciI?ento e p~amen~.o Elétrica dó capival'i S .. }, _ SOTEL~ l'es, _ a- Jur<J:S de, 3 1/8~ ~,a. _ . antMlpada peles u~uários a. ,conta do 
dos Jurç~ respectIVOS.·. tar;-tb<;:m sebo CA". - _. ~ . ' . '. Na.? se·, J\ls~flca., ~ssun. ~~e a El~- po.tnmOri'!o das. emprê,sas Qbjeto da. 
~ra.nsfenaos a ês~<; dOIS orgaos: Sala 'das ComissõeS. 20 de setembro .trobras va p~lSar Ju.1,OS de 6..-0. ~u 6,5,1) '-.transação autorizada pQr esta ]f!l; _~ . 
... . q:t:emos ClUe o ~rol?lema m~L\ aJ:?' de 1964. ,.Deputado AIvaro Calão;. a suditre. de um paiS onde s. t~a ,de _. diminuir aindo aS'exíbíli.dades pS15-
bustIan te da. naçao é a. dehcienClll . . r d 4'" , ""' 
na produção _. de petróleo, pois - q~le; , ' 'Justiflcativa. JU os nao e:<ce ~'a ,o, " slvus que representem compromiSSOS 

d 340 'I b' -, Sala. das Coiní.'i>óes, em 200 de se- ~~um'd'os, na forma de· nOssa.:~ lets;' 
!>d~~ um cta°nsumo rode 'd

m
'. tal'r~s C('E5tado ,de Santa Catarina tem bro de 196-40 _ GetuUo Moura.- ~-.diminuir,·ta.mbém,_o m. lor esf..hn. ado 

w • .nos, e.o; mos p uzm o, a ua,- sido o filh' en.el'tado' da Unl--'o, . .,. 
mente • nenas. 8" ='1 barrt's Houve ... - ~. ~ ·.dC_s pro-cesSos ,tr.ab'alhlst.s.s, fiscais ou 

,..... li' .' , CercadQ _""'or dois grandes Est'sdo", N° 33 ' . época. em que o Brasil pPOduziu' cêr·- -}'"" de qualquer outra_ orClem, em !àse ad-
ca de 105 mil barris p{)r dia, e 'p9.rl"' ao: norte e ao Sul, qUe semp:.-e se :fi; Ondé convier, inclua~f.e:· 1ll1nfstre.tiva. ou judicial:.' _, 
atingir-se ês.se nivel, ou mesmo 150 zeram T2presentar nos COlégios que . (1lmtnutr, do ·i11esmo modo~ os lucros 
mil barris. necessár~ Se t-orna. odquL decidem na RepóbUoa - dessa. for· ·uNo -cômputo· do preçQ a _ser pago, tlegahnente auferld~; excluir o va.lor 
rir çompressOl'es de grande porte,'C0t11 ml- sempre beneficiad:t." pe!a União - não se incluem Qg"'valo,res atribuidos á'os~bens, .sujeito.S:-à reversão cCntra-, 
<06 quxi~o;" injetandO-Se o solo Com sempre ,é tido come contemplado :pe· a_ terrenas doodos pelo.:; podêres pú.:. tual, Que tenham-sido alienadoS: 
gaze.,>' e água alca.'1ça-se essa. "pl'orln- las verbas e fina.nc(ament09 que têm blicos federais, . estacluai9 e. mp.nici- dil11imiir, finalmente. ao cota a ser 

. ção, contudo, seu custo unitário é .de· sido' o filh:) enjeitado dl União, país, autarquias €. sociedades de eco- calculada paJ·o. as I'esrionsabilidades 
..Arc'· de ~" ml'1 do'!at'es, . vizlllhos,· ~ . 'nomia m'"t., .... ~ emnrêsas in. cor"o,ra-' l' I ' ~ 
......... ~ <NU. - = ~ l' 1-' conseQuentes' da ,eg!slacaú traba. hI,sv..-.; 

A meta a ser atinQ;ida, con1':.üdô .'A' S,OTELCA. soéierlude de, Econo-' das ao patrimôn:orda E..!:-ETROBRAS, 1, ,,,erem transfer:das para a ELETRO-
n.ã.o é apenas Q de 150'mll bu~-r{. cHá· ~~ii~' ~lsta,+de quef·a. UtaUdiãO ê abm!· alQr./ Júsiifr'~açâo _BRAS, o "'_. ,. 
rlO$, -e para iMO, é preciso extrair-se m a, >em en ren {) pro emas Parâgrafo ünico. .PaÚt."os efeitOS--
do solo, quantidàde' sufi.::ie21<.-€ pru'!l.- financeiros Que dificultaram e atra~ A justificativa. da e;enda 'está' no desta- lei, só serão válido" ês Uvl'os e 
1 ... ..:1· nosso· consumo, e mais, Mt'" a sar'!lm a..:' sua ConéluJão e cOf,lseqüen- -eu pro'!>r!o enlll1ciado.' -... "'. d t ~ , """ ~ t t '. d' t' ~ ~ ocumen os uas emprêE6.S, que ten.hBm ~e~'tação, nl'oblema ê.sSe que_ se emen e, '.0 R-u3n Imen o nM ·neceM!· Sala.. das COmissões, em 20 de se':' ! 
~ ... ."...... ~ . d.d 't' d "t . j'ervi< ó de base pap., a declarada e Te5<llvUlo, pràticamente, resolverá tp" €S energe lC-aS· ° ppvo ca annen- tembro de 1964', .;:.... Getulio Moura. -
(10,'3 os demais prOblemas do Bl'a.siL se, onde a demanda de energia elé. .t. ~ na!!amento .do Impô~w dI": Renda, de 
'razão pol'que,.erilcndemos ~er neces- tl'ida.,.... ('orno de resto.todo o pais _ )i'l.34 _acôrdo com a leb;~lação. brasileira.· 
sário, não somente a aquisição· dês·: dinge a, ínru0l2s, dos m'ais elevados: Onde couber: 
ses oomnre.ssorE>S, mas também, a· O, Congre~so acaba de aprovar Cr 

Sala. das Cctn~ssõ{';:: em 20 de se
t.embro d'e '1964, - Senador Jose Er .. 
mirio de Moraes,' -c-ontinuidaç.e de pesquisa de. novo,> projeto: ,u(l 2:170-D-6, - q:ue a.UiOl'l- Are.' ~~O Govêrno da' União, ~atra

postos digo poços,. para ° que neA.:.s.sL za ° Poder Exec-utivo a. abrir atravéS vés de. emprêsa 'ELE1'ROBRAÓ'.~ en· 
ta~$e de novas sondas e recuper~f~ as do Miniitéiio' dê Minas e Energia o trará na pcsse integral das e~P!êsas NQ 3~ 
atuais Que·se .encQntrnm paralisadas. crédito e,speci!!f de Cr$ ,.,' .... " ... ", à data. d'a assinatura do contrato, a Onde coubel:: ... o 
e o cust') de' uma sonda nova. varia 30,567,300.000,00 onde a SOTELCA ser assinado em Bl'asfiía, o.ssumJndo , 
entre 900 mil e um milhão de dóIa:' foi contemplada cem cêrca de seis bl •. somente respoll3abilidade sôbre fi' os Art, - O preço e outre.s condi-
tes; . lhões, que !I;rão utilizados em sua pt1~ trens ativo.:; e p~sivos realmente exis- c;ões da. operação serão aquêle,<; cons-

Também; 'Q õleo de xisto, que pa!'a. meita. fase de 100,00 KW, porém. é tel1tes'c verifiéados U0. forma dos ar- tantes da. ritinuta.. a ser aprovada pelO 
;'prodllz1-r ... ,es-pera lluma ~eserva,~ Qe indi:spel1.8átel que" aquela Em:prêsa., tJgos ,39 e 49 desta., lei. ~ Poder Executivo, nrl forma: desta lei. 
a:nenas.,,82 kr.n2 - conforme·pesqu'isa pass~ __ e,ssa. fa;S'e para 2{)0,OO Kw, ,el. Sala. das. ComisSões. ·em 20 de se-o 
,efetuada ,em São Mateus do Sul. !Í!'p~ para 'a~ender a.,crescente demanda do tembro de 1964 _ senedor JOsé Er _ sala das Com~ões, em ·20 df: setem-. 
esta Que' repr.e.sent.a menos,. de 1 t]/" m\ercadà paúlista, muito -proximamen- mErio de Morae; . bro de 1964. - Senador, José Ernzf 

.. 
da. Formação -do Irati, cuia rk./lieza te, tel'á que 'atingir 500.{I{10 KW, e para '" rio de Moraes. . 

. é fâ;cil de se aperceber ao confron-· toanto, necessários se tornam novos re- N(I 35 . , N9.38· 
tarmos ê.sse potencial ao €.<;tiIl1ado nQ cursos. • Onde couber: ·Onde couber: 
'l'eailnoo.vo· baiano que é de 617 ini- Entendemos:. que na hipótese da ' 
lhões de banl<:; - _ com um potencial ~,LETR()BRAS esta.J:' em condições, 1 P.rt. -=- As cláusulas do· oontrato re- . Art, - O pagãinento 'eln moed'a 0'\1 
de 630 rnilhões de barris, n.ecessitan- epoca, de fazer conVel',sõ3$, que são lativas à subrogação pela, Eletrobrá.s notas; .p1'Qn:lss6ria..'. pan'!_' R. opere.çbo 
·do, apenRS ele grandes ~apit.ajs para tratados na Cláusula Oitava. incISO em obrigações traJialhiStas não pode- 3.utorlzada. POJ esta lei. ~ .será efetua.
ser extraído, ~ _ b. de Contra'to aprovado pelo Poder l'ão inCluir dlretores cu outras pessõa.s do .depois da apuracl;:o final à ViSta da 

Dada, pois, a enorme imJN:l'tânCi~ Exe&tivo, .para a compra das con. que não tenhtm seus direitas s,sse- p~er!cla ,c0I'!~ábi1. e do _.tOn;harriento t! .. 
do petróleo p.ara' o desenvolvimento ceSSionários, 'nada mais justo que. M gurados pela Consolidação das Leis do BlCO dete.!~lnê-t;I"os, nos artIgos 3(0 e .4,9 , 
ne,cÍonaI. e compreendendo que auari~: importâncias t:espectiva.s, sejam en- Trabalho, •. ... - - . .. , seus paragrafos. . -
do 6 Bt:asq se libertar da trnt>Ortação tl-egues ao BancQ Nacional do Desen- '"'" SaJa d'as'tC{)ri}~sõe.so e,m ~O""de ~ se- ,Sala· das ComiSsões em 20 de se
dêsse produto, todo.c:. os demais pI'O- volviment.o Econômico.aue a.,:,sumirá. Ofi tep.?,!o, de. 196.4, _ :.Sen~OT Jos~, Er-~ 'tembro de 1964.- _ Senador, JOsé Et'l
'ble-ru~ estarão, pràticam!nte, reso}vi_ .~cargos cor!,€f!opondentes,. p.ar.a< q~e, 11vno _de Moraes. '-,. !,mJ-rio de Moraer. o,' . ri 
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N' 39 
Acrescente.se onde couber: 

:1 valor do excessos de lucr'O, que 
'am ou vlerem 6 ser J;econhecidos 
r sentença transitada em 'julgadO 

parâgra.fQ único e do artigo 49 e seu 
·parágrafo tfuico. só poderá ser feita. 
à. taxa. de câmbio livre na' data da. 
pubUce.!:ão desta lei. 

midt o:- Deputado JOsé Mendelli- Fi. 
lho - Deputado RUà'Jl$ Alves 
Deputado Noronha Filho - DepuÚldo 
Osmar Grajulha. 

NO 47 
tombamento aprovado pela auto .. 

latie administrativa competente 
anto €I. C'uaisquer das emprê.';:as sub
iárias dit American & Foreign PO· 
r Company (BEPCO) pod'erá, com 
:orreçbo decorrente da apUcação dos 
lioes f~Xlldos pelo Conselho Nac:o
I de Economia, ser utilizadO, pelos 
~ados, na integralização da subscrl
) do cap-ital da socied'ades de ecC' .. 
nÜl.S mist-a por elas controla.das. 

Sala· das comissões, em 2{) de se
tembro de 1964. - sena.dor - JOsé 
Ermirio de Moraes. Acrescente-se onde couber: 

N9 43 / 
Na. hipótese em que a. o,peração de 

Acrescente-se onde coulMr: compra deva abranger tôdas as sub-
Art. Seja descontado da qu>lntla sidiáriM das doos refei'idas corpo-

a. ser paga às cOllcesslonári~ o valor rações, flue é e. EletrObrás. na quali
apurado de tôdas as remessa.s verIfi- dade de subrOga.da nos direitos e 
cada.s a titulo de assistência técnica. ações das vendedoras, não seja per .. 
e roya~tles. envladas para o exterior, miti-do, senão depois de nndas 80S 
as quaIS, no ato do seu envio, não te- calLSG.:S pendentes mediante sentença 
nham sido realiz,ada.s através das transItada em julgad.O, utilizar ore.]· 
prescri,?õe:; contidüs na. legislação fe- pectivo crêdito para integralizar ·~1.1bs .. 
deraI e estadual em vigor. crjçã() de capital de soc:edade de JustifUJativa 

l emenda tem o ·objetivo de evaar 
~ a.ções pendentes sôUre companhias 
lc~ionárias de servjço público ve
am a ter ~0Jução sustada. pela leI 
discus,~ão o que importarie num 

'dade;l'o atentad'o à inlfependência 
poder JudiciáriQ .sôbre importa.r 
na grate lesão ao inter~e do 
irio. 
:ala das sessões, .em 16 de setembro 
1964. _ OswCJldo Lt1!l-a FIlho, 

NO 40 

Acrescente·se onde couber: 
ra hipótese em C!ue a operação de 
lprn deva abranger tõdas as sub .. 
:âr1as das duas referidas corpora .. 
S, à EletrobrãS, 1190 ClwaUdade de 
rogada nos direltcs e aÇões das 
,dedoras. não será perm1tido, senão 
10is de lindas 83 eaUSas pendentes 
:flante :sentença transitada em jul .. 
h, ut!lizar o respectivo crédito pera 
~gralizar subscrição de c!1pital de 
ledadrs de economia mista contra .. 
:t.s pelos pCdêres públicos estaduais. 

Justificativa 

emends tem o objetivo de eVitar 
ações p-endentes sObre companhias 

cessionárias de serviço ptíblico ve ... 
lJll a ter sClução sustada pela lei 
discus.são o que bnportnrlà num 

inàelro atentado à independência 
poder Judfciãr10 sôbre importar 
l1a grave lesão. 40 interôsse do 
rio. 
ala das Sessões, em lB de setembro 
1964, _ oswaldo L1ma FllhO. 

NO 41 

Parágrafo único. Para efeitO .do economia trti.sta controladas pel·2s po .. 
desconto previsto neste artigo, a con~ deres púbIicoo estaduais. 
versão da moeda remetida para o ex- Sala dali COmissõés, em 20 de se .. 
terior d~v.erá ser feita. de B.cõrdo com tembrQ de 1964 _ Deoutado Unirio 
o c~mblO do dIa ~m que se houver' Machado _ Deputado Matheus Sch:-. 
reahzado a transaçao. midt _ Deputado José Mcndelli _ 

Justificaçtio Deputado Rubens Alves - DeputadO 
NOTOM Filho - Deputado Osmar 
Grafulha. o 

Inclua .. se: 

A emenda. sem prejudicar os lnte
rêsses -dos capitais inVe&ttd'J5-. 'P,;ot-e-
ge, também, a economia nacional, 
pois. descontando das remessas res
sare1-dora.s da compra. do c.eêrvo das Artigo. ·Fics. o Poder Executiv(),au .. 
concessionárias, uma 'parcela corres- torizado a transferlr à Emprêsa OU 
pondente àquiJo que deveria ter fica- EmprêEB.S particulares, de capital na
do no Brasil e que já. !(li beneficiar eiona.l OU estrangeiro, total ou par
os investidores dos países de origem. cialmente, os direitos, patrimônio, en-

Ademais, pelo processo da revenda cargos, obrigações e deveres em que 
adotado pela.s concessionárias, como vier a se investir em cnnsequ2Dcia 
distribuidoras de energia produzida:. dest.a lei. 
pelas emprêsas nacionais. o que lhes Parágra.t.o, A outorga autorizada 
tem da.da lucro bastante razoável nA- pelo presente artigo deverá Eer 
da. mais justo de que, nesta oportunl.. vinculada às garantias de continui· 
dade, reintegrar, na econom~a do po~ da.de aperfeiçOament('l e exoansão doS 
vo, o QUe lhe fOi tirado, . <"ervicoS compatíveis com ns D':!ct"<'')i ... 

Sala das Comissões, em 20 de se- dade'> e desenvol~imento das regiões 
tembro dI" 1964, .:..- Senador José Er- u n' 
mirfo de Moraes. ~ q e se 11", 

N9 44 JustificatiVa 
O IntuIto da autorização é convo

car 60 desenvolvimento. nacional o 
concurso da. iniciativa privada cuja 
efIciência é indIsC\ltlvelrrr~nte superior 
aOS servicos eStatais Ou ..aemi·e3tata.!s. 
.0\ admissão d capital estran~eiro se 
1ustiflca. uelo fato da remlmera~ão 
'1ermitida a eS~a nafurerll de· inves· 
t.imento, não atrair capitais nac:o
tl2<Ís. 

Acrescente-se, onde CDuuer: 

Art. E' a Eletrobrã.s autorizada a 
transferir, por preço nunca inferior 
ao da custc)' as ações mencionadas no 
art. 19 a pessoas físicas OtU jurídica..s 
que ... na forma da lei, estejam em !on
diçoes de part!clper de emprê.sas pro
dutoras ou distribuidoras de energlG. 
elétrica. . 

Sala das Comissões, 17 de setémbro 
de 1964. - De-putado Geraldo Frei
re. 

Sala das Comissões; em lQ de se .. 
temh"o de 1964. - Df'putado Jallefi 
Machado, 

Acresccnte·se onde couber: N9 45 
I N" 49 

A esc t d Acrscente.se onde .c0nvi~: s negociações do preçQ daq, ações cr en e·se on e couber. 
lterêsses da American & Fore;gn As negociações do preço das ações Art. E' autorizada a E'i.eb'obràs (1 

ler Co, Inc. (A.J.\1FORP) e da. e interésse da American & Foreign rlesanropri-ar 'as ações de canital e oS 
zilian . .!!!letric Power (BRPCO) Power Co. Irc. <AMFORP} e da. Bra. dIreitos e créditos corre:-'Oondentes de 

inclUlra6• o valor da prOprIed.e.de zllian Eletric POwer Compan <'Il1P spia-m tttulare.ct a AMFORP e a 
su~si~iárla.s. que sejam parte em (BEPOO) náo incluirão o ~al~~' 'd~ 13E?COP enumerado.ct e eS-pecüicndos 
~ lud.dais pendentes., cabendQ propriedade das subsidiárias. que se- "lO ~Art. 19c e no parágrafO único des-
• e oo.so ao Poder JUdiCIário., me- jam partes em ações judiciais pen.. ta leI. . 
lte ~e~tença transitada em Julga- dentes, eabendn ne~Se caso a() "Poo.et ParáJn'a,fo primeiro. Excetuadas 90S' 
tz~d~'r soberanamente as 03.us.a& Judlclário, mediante sentença ti'ansi- 'Oreseriç5es relativas· aos tênuos do 

, tada em Julgado, decidir soberana,- contrato havido nesta. lei. nl'evalece .. 
Justificaçtlo mente as causas ajuizadas. rão, n .... .PSS? de desa.n~t:lr!It't~ão. t6<ks 

emenda tem o objetivo de evitar Sala das Oomisôes, em 2Q de se- RS exieenclas. deternuna.eoes e nor-
as ações pendentes sôbre compa .. tembro de 1964. _ Deputado uniria ma.-ct. ne!9, contIdas e esneclalmente a. 

1\ concessionárias de serviço públi .. Machado _ 0'tPutado MatJteus Sc-hi- • realizaçao de llrévlo tombamentt? fi
venham a ter a solução sustada. midt _ Deputãdo JOsé Mendelli Fi- c;Ico e contábil e dema..Js pri'!':cnc;óeS 
L lei em discussão o que importa... lho _ Deputado Rubens Alves ('Iue rellUlam o pa~a.ment.t> do preço 
num verdadefro atentado à inde .. Deputado .Noronha Filho _ Deputado e as deduç5es -a. serem reaL.U-dfis. 
dência do Poder JudlcJárlo sôbre Osmar GT!lfulha. § 2t;t A EletrobráS fiCa aurorizada. A 
artar numa gra~e lesão ao inte.. declarar a ur.....J\.ncla da. de~t'I!'i1"ooria .. , e do Erário, N9 46 511;;--y.-

lla dnc: Sessões. em 16 de setem .. 
de 1964. - oswaldo Lima Filho. 

N'42 
ROJETO DE LEI NO 5, DE 1964 

Autoriza a Centrais Elétricas 
BraSileiras S. A. -Eletrobrds a 
adquirir, 110r compra, ar.;óes de 
emvrêsas conaesSiondrias de ser
vjco,~ 'J."tlibUcos que menciona e dá 
outras prOVidéncias. 

Onde couber: 
rt, Qú.:\Jcmer conversão dos cru
os resulte.ntes do ativo líquido 
rados :na forma do artigo 31;> e seu 

Acrescente·se onde couber: 

o valor dor; exce~SCS de lucro, que 
- foram ou vierem a ser reconhecidos 
por sentenÇa transitada· em lulgalO 
ou tontbament-o a.p.ro.vad-o 't)ela autl'>
ridade administrativa competente, po
derá. oOm a correGão decorrente da 
avU>.;9.cão dos índices iixaó>es pelO 
Conselho Nacional de EConomia. ser 
utiJjzado~", pelo.ct Estados, .na integra
lização da, sub~cl'ição d,!) capital das 
sociedndes de economia mista por 
êles controladas, 

Sala dns r,omlssõe", em 21) de se": 
tembrt'l de JQ64 -. De.putado Uniria 
MachadO - Deputado ilf.atheus Schf-

cão le Que trata êst-e artigo, para OS 
efeUos legais. 

Sala das Con:fssl5es. em .,,, de Se
tI~mbro de 1004, - Jo{1() l1ercuUno, 
Deputado Federal, 

N"50 
Acroocente-se onde convie-r: 
Art, Do totOl das ações com direi .. 

to n. voto de aUe s{to. titulares a. .. ' 
A1\~ORP e a BEPOOP. nt!Il SUM sub ... 
o;idlártas no BrBsf1 e.5pp-c"iftcadas n{l 
Arthro 1\1. a Eletrobrá.s noderá con':
orar ou de!la:Dronrlar t~nt!\s (:I('n~~ 
nUAnt!l8 representem 3-1t% d.o ca.nltal 
~ dir.eito li. "Q't')to, de eac:4n umlt tias 
mesmas S"tt1);c;1d!á.rJas refer!das, 

Parágrafo primeiro! Na. hipótese: 
prevista. neste artigo. a.plica!·se~ã() tô
das fa disposições desta lei, operan" 
do·Se simples reajustamento de cát
cuIo do coeficien~e percentual nêle 
f.b;:ado, pata fins de pagamentto, rea.
llzado previamente o tombamento fi .. 
sico e contábil de que trata o de
creto~lei 3.128, de 19 de março de 
1941 a o decreto.41.()19. de 26 de fe· 
vereir.() de 1957. 

§ 2(1 Em nenhuma. hipótese pcde"á.· 
a.. Eletrobrás Et,dquirir ações de oüe 
trata. o Art. 109 em quant,idade que 
represente menos de 51% do capi'[l.l 
com 'direito Q voto que cada uma daS 
emprf.fSas subsiàiá.thls especificadas nO 
meSmo artigo, excluind~'se desta exi
gência os casos de desaprop:iacãc. 

Sa1a das C-omlss6es, em 2{) de ~-e· 
ternbl'o de 1P64. - João Hercultno, 
DeplüadG F-ed~ral, 

N9 -5.1 

ACl'escente~se onde convier: 
.Art. O pag~mento a ser feito pe'a. 

Eletrobrás àS titulares das ações men
cionadas n() A):'tigo 1~, em moeda oU 
em notas promis.s6rias. s6 será rea .. 
lizanoC', no todo ou· em parte. depoiS 
de COl1cluidas as operações resultan .. 
tes do tombsmento físico e contábil 
de que tratam AS diSPOSições do CÓ-' 
digo de Aguas. do decreto-leI 3.128, de 
L de março de 1941 e, do Decreto, .. 
41. 019, de 26 de fevereIro de 1957, 
t:ob nena. de responsabilidade civil e 

CI~~~~=~a,f() ún:êõ. E' vedado- à Ele-
trobrá9. em qua lqijer tempo, ceder ou 
tran< ferir· à A1\tfFORP e à BEPCOP 
'9'"'ões de seu OfÓr.-!o capital ou do ca .. 
Dital de Qualaner das suas subsidiâ .. 
rias cu· de emprêM's de econcmia 
mista í'le cuio capital participe, a ti
tulo de liquidacão OU pa2'amento de 
rlébitot: resultant.es da operação au
torizada nor e.<:s, lei ou a qualquer 
outro título' OH nretexto. 

Sala ct9s nomissões, .em 20 de se
tem'hl'o de 1M4. - João HerClllin'" 
Deputado FederaL Q 

N9 52 

Acrescen~e-s.e 20 projeto n9 5. de 
1964. o seguinte art!go e- seus pará 
g;raf.Cs: 

Art. As imnortânc1as Q. serem con .. 
vflrUdas na forma do InciSo "h" .. da. 
cláusula. oitava do contrato aoro"ado 
pelo P:,np.r ExecutIvO. poderão ser 
~;l'b,nsferi-da!' ~ Petrólf'co Brasi.ieiro 
S. A. _ PE"I'ROBFAs e aO Banco 
l\Te.ciona: d" De<:<>'1vo-h-fmento _Eroo'r'ô' 
"lico. I)a!'~. qUI'. êste financie o Pl!'\TIO 
rle Eletrificaçiio d~a C,r,m.uRnhia Pa .. 
"~_n~"n"e de Energia E'!étrica - ... 
CClPF'L. 

§ 1(1 Dessas fmoortâncias. dois fêr .. 
~os serão de<:tinado.o: !l, Petróleo Bra
si.leir,... S. A, I .~OBRAS, Oll~ os 
anlicará, exclusIvamente. na, exolcra
~ão e lavra de novos pocos de petró-
le{\ e 60 xisto, . 

§ '9 As imnortâm:fas t1'9.ll.c:feridas 
ti~17I"·SO ret.o",,"" 0\. r,"entrals Elétricas 
Brasileiras E'I.:,"F.TROBRAS. ant("o;: do 
vencimento .1a~ nrom1,ss6rfs.,c; corre,>
nondentec:. ou â ml'>.(11da das r>~ce."-o;:i
dades desta e vencerão juros de 12% 
ao f,.U(). . . 

Sala da.<; coml."-sõ-es. 10 de setem
bro de 19t14. - Deputado Emílio Go. 
mes. 

Ju.::tijicativa._ 

A. cIã·usul9, t')ltava. !ncIso b, da m1-
nuta dr· contrato apl'ovado pelo Po .. · 
der 'ExFcntlvo pllra a compra das 
Mncesslonârin.s. nela. EletrobrAs, con .. 
fere a esta, o d'reit{) c:ie converter o 
ooll.'amento das notas promIssórias da 
série 65%. em outrn6, para. lia ui da .. 
ciffl pC!')terior. atrav~ de em.isSúo de 
nova~ promissórias. cOm aue se ca .. 
ractt>rlZ'3.rá o reinvestimento. no :Ara_ 
si1. de cêrca de 75cr,.. da total da com_ 
ura. ao pra70 de 45 anos. 

C1o!l.T(') está (lue :'l pr6nrfa Eletro
brás virá a. n~cesB!tar daquela& ~m .. 
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'p'(L~~àD;:;!ft.S. ,JU IJ"l'te d."i.\>3, pnrlt {) Ill,:à.re:et:·:e.;ls pb_:1C'j,ldas n,aqne!~ ~-lp<ll' ela Ü2.Jl.5f,ê,r:do.-. :1UH?;:. lucros I~~~:::~S ~~a ge~t::~~ ,~;c,~t;cr,~ .. 
'::'\;.J. o"':.':..:!lh J~~'lnL!l."o, p.;~:. "I, {,~Vl;;n0S ! ',lidO; t e~lIai'OiHn c~plta!s'" P.:iIa. ~e ! lidvirão ~a:U.o pa~'a a PelJr.obd:l.~, q.llan •. .!>_' .. ___ "" . ELEIP..uB~cf\~, õb 
ll,,_:f!.~,r lU;: ':'IW::' nc;;~·.~ .. >_,lade;,;. nao 11 ;':)l1C!'{!t,.zo,!.'enl a fim de que crH~m l-o pg,~'a' a COl:;'l';.L, e na{'w. lUal/; Justo I ~'..;J~i~l'::'(C~ que tenl1o.m" c.a~',_Llla. 
,"'~~"'L·~,,:.·k~ LOna.-s á,~ .mpo:hÜ!C:dS .1OV3.!.-; ::' Ul1pnrtr.iDte1S md~.str~~s U?p I~U(: conceder-lhe €,S.':,l p:wucna vem· "i;,t.<rú'!J \ias me:5nl~!:>,_ anl.!!~ u~v, 
C,.,:1, ç. ,,;,~tI.~~ ~mc,:Lat.-l!i·18!!U.'. I "uE'::3, lirLuclúe. <1a Federüçao, ll1cl:U.'ir- I pe.'15<'>ÇãO' ! .:i:H':!dL ... S das p1"Oml:;""8~ l<l::;, (A,.,~,~~ 

:, . .,.;.~',m ",~o~l-G;) e ce~l~~';) (lO C"pll'.tO ,~e fi lU.dli3t,ria p:etroquil1~lCa COD.5;;; .. ! ~ê,:;mo,.'5' que um dos prü~lem~s m~.~,: I--'~~'~:' ~u. l~a nel\~~~}e ~tlh~ P'~o, 
de Zl.p_.~:::;::ao ÇUe d(:.sejil ú G<),·(:.:no .juellte a fX.piOl':Wfl.O du );l,sto, e que 'I.:ln('"u tianl-e.o, para tl naçao é a li~O .\0"c,,:;.d,,{,\eõ v~ncY.l~.v J~'u.::; d ... 
~k';;f6tl:i.\i, uU .>::€jo.. a l'e:"plt~aç;"u ü,<1- produz~:'á. só de· enxofre 1.60-;) ,to.- íic~~ilc,a dê twtró.ieo p<Jra o ~n~)~o (,,10 ar,o,. a pe,\'ro~eo Br:~::-!(ej.)-.o ,'i:3.!: 
G.,e,-_" ,~h:-r~tals em_ i:1dll~.'~!·~a:', pr O"l~ :lei.2.G·a", d;á:-:as, 5uperr.noo, e mu.to,!.con;:;l.l.!UO, enquanto s~b~mo~ po~~~.·~ \ j

J e.l Ú:J::ail: e., 3. 90mp~i..l.ln~, }'U_~ an~ 
t:a;: ':.ll' e J!)Q:~per",~ave.s ao ae~enrOl- ,) n')S~fJ con,:;.umo que, a.tualmente, é "ffi -srr.ndCs qnan. Jdaoe&, S:loterra e .-\ ".e E:ucl';,pa El~trlca - C~P.l ... L, 
V,:f!21"Úo :laC,U:1,,~., ap-:e.';;;ilt:am:i,f. a , .... e t;crCa de :l5) tO-!1dad'.ls por d a en~ ,~ent.e. ,'em ~ 1'.1 pe&:>Qs .unpQLLêu~~.'-k, (10.:.S 
p-t. e!j~e €!lH'nila (tO ?,'oJetú tie Lei ,:,!u.'..!nto p;Oduz~mOE,. apeno.s 25 tone~! Nus&:!. projuç~'() :;;...t:u'~l e da.,?ra, Hl ,;.:;",.sel"~o destmaü:,s, a.,.:çt~Ó1t!? 

'D" [) Q:;; liHH. pda (,lu:u aUii::'!',Z.;:ü11LlS \ae,~s d.ár.~,'), mdustnaS essl;1~ ~~e de 8Q mIl bar\~ dlall?S c~,n~la u a < ,:.11el.O b,A •. - pet.dm ... ::. t{.!e lJ.::l 

a ,,;l:!ü"OlJra.s _tl"\l::l::,fenr a.s !mpOdâu- :mm2'n!.arão de mO(!O extraG~d1nál!O, !g:lSto de 34H rol] ba:r~ ~d.~lO,~·a./-s :':::ira, e.XClusIvament.e, na e;\.p:Ot'a~ 
C",,:,,, a:.~i!Il Ol:muas, na prop-ü:'çao ue ::1.3- r;.quez·3~ e rendas namomu,s,'. r,roauzimas, antes, ate 10., mil r-' !il:Vl"~-\. ce nO'IOS poços ele P'é'L,:'oleo 
('<V'::' (e~''..üs PU:'\l a Petnbrt'1s e 'urn A vinculaçào do terço dü COl:~, Ipor d.ia. . " , ~ . -e .'ü'êito," _ ' 
t ":"'o ');!I'" (). "'N'Dr.' que o 'üollclolra \t ... ~"", ... do DNDE, tem () merlto aI:;' I A','a\'es de }J!'OCe,ss03 de lllJeçadO (l ~3..U tis:; Cmm~'!-,ôês, ~ el.e sete ,,,. \ '- '-' u'...., • , ,pe,'--". - _ "'Dl ,', t'OS TV"!. ere . -, 
t:~l~ tlHirh:;;'Hl.lebto, à CO~EL".p<lra :l \Ülc.illtar ° ,contrato ou ct)nv~~.o c '. jágua e,gá-:> no soto,e ,ou r 't'~ de de 1954, _ Deputado E1Ii1ilO UO 
ezecU\:H~ de seu plano ue E:~tl'lL:a- 1 Elet.robrru::. bend~-se e~ ",fita ~u~ \mos at;..n~ll· (1~ no,~o i.1., p:o~Uç.:l~, JustiJicnt,'w 
ç.:t! do Eswao do Pm'ana. que a CO?E:.'L e um 6~gao ,de ~La _\105 a~ 1.00 ~nUl, oa.r~ d,at.o::;, c~o e~r;:r 

F'.ze:nos c-omtal.· ao § 3º flue as ,01- ! cura ,apÇnas, e.staOOl, flcanuO n: ... e~ nece..o...'>ll13.l!10:o, - para 1.,"w, de te da.'i e O co:::.trato aprovi..do pe:o 1 
PJ. r~:lIll;~a" i'I.;;,s)m tt"::mdel'Hl!1S, d.ve-\' ~adf) ao c.:;vabclecim~nto ~ncáfio. c: nossa.') per!urattr1zes, ~_Ossa8 ;~~LadO' Executivo para o. ~om!-mi u,,;s co 
l';)ó "-e'lO através de um c~nt.:!.·(:(,o ou TO é de praxe, {) l1nal1mamellto de comprcs.s.ores que estão pá t' ,J' ~on:l:'i-a.'), facult\l ii ~e-~ro"J~'a.i, 

... ~ ~, - ' , d' - suals em que ' 'p'ra o pe1'fellO unc.o- . ' CO:)\'tll~O p.llt~'e aqlitle.:; ~l'gaos _ de· .::.ejado, nas con :ÇQ2S U • , I :ie!lciente,~. _ ~ ... ' tu' ui~ ... e~ tie m;,'l. ciáu:5uía Oi~(i.Va., mel 
"d'ao .se.. "eto:-n;ldas a E::letro!.:.Jl"a~. O fa7 . _ 1 namento de:ssas maqUlDilS ,e P u a9) o dl:dto de converta ~ _Jugâ.tl 

• . ; -, 1 "ne'. das em- - - t a 'l'gUalS ue nece5.)l a.~ 8.nt,e,,> que ~e VC:lçam a.s,prom;s~;o.~;8.s I Julgamos. Pt71a re e\a· ' .. .,. n~ s:çao,ae. ou ,r s. ' os C,J- .:.las no~0:U3 prom:;.s.sória.i venciaa 
Cl"Tt.'.;p<;lncie!l~(~s, e qll-.; \leacz!'Uo jt:.- :Jrtro:~ bcnef:cu,das por .n?::,Sd.. eme mo:; pala alCa..'1çar, pelo !:~~n, .~. :3é-rie 6,5%, e~ QUt.rlls, pona ,.HqUlt 
f "Q ri" 12'~.' d- .",,, "intética justlfloJt1va que brir nOSso Coinsumo, IleceSS lIO s~ to! po'_'t"r,'or, aLI'.ve', de e::niS5ao dl 

"', ,,<O .(,. a 'l .... '" '-" ...., on- ·cr· ui compl'e.s...or, " 
1\ WXc1 de jUl"-1b de 12% d. seI' re- .lpi'f",f2ni.amW ê suflc~ertt~ para c, na que se d~6 qUi' ~ á8 ln;e- V~.~ pl'Omiss.Ól'la5. com o que, cal 

cBb.da pela Eletrob~âs ê uiUa fO:'mu- '"ê!1(;er 6s senhon:s Membros do Cl:;.n: d~ us-adOO; pela-"pe f<?/ cfeaJ2~ mIl :.'l~a,r-5e-á o reinvest:mCll~O co 1: 
1:1 àe CQmpen!~n: é:;t.e órgâo, uma v","z o;~esso Nac~pnal dRs elevada~ razoes ça.o d? 50.0, cu.:;ta ce C~da cêr~a d.e de cêrca de 7õ% do tok\l da Cal 
q~íe ti ID€2mO_ irá LUlp-restar Um d>:- <lJle 110S leyarfl.~ ~ aprese~ta-l{lt"'nl_ d61-~r~. cada, e 'lh~tg d~dÓla:.es caua" <10 prezo de 45 ana,s. 
nh;~i!"O que nao é .EêU r e. cOm o qual Ec,\',a d8.5 com!&"-O~~, 20 e $e - 1900 mil 6- UnI;- UlI "le do XISto que' Dentro do espírito <te aplicR9ú' 
poderia p-.1ga;, div~dàs que postCJ!Or- lbro de lt!64, --- Entth,o Gomes. A: explor~Ça(\ dOer o ~!)enM úe ~e dEseja O Go'\'êl'no assegUl'ur, .OU 
wente ,'irão ven.cel'-se contl'a ela nas I -'M1} 53 ?aI~~l prOdUZlrus;', ~~ ap'ró'prias ~ uma ilo rea.plicação- d,a.quêlcs Ca.p~t~l.s. 

. . .' 6 -' '-' d 'uro' U"\t"'S- " I ~l.o4 em as 1...:>, 'l'ldu"'~'" (!~I",US pgg0. ra ,<l f<' e J ::, ..... ~ , .. t à Le; nl)· incomeru;urá\'('l !\penas parA deix\-t-dos no palS, em .. , .. , 
~ m, há. a üon:"lderar ql'e, o ~mh~o!o Acl<es'cent.e-5e_ao Pro~e; o e. • 3-- ~~que;~~. tr~nscrevú ú~ 'itU:ormc da obras prioritárias e- indispensé.v~ 
qJze sai da" maos ds EJetr<H)r-a'i, quer 15 . d" J9(H <,) segu·nte aü,gQ e ... eu P ~US~t 'd PC'''O",.",,,, Em pe.ilqui til le. desenvolvime11to nac!onal, apres 

, p t b' '<.:' a'a ' ~ -" n,eVl ... a a ........ ...,.... , d P' 
6e.l~ p!1!'"A a. e ,1'0 ras. quer _e-Ja P, I í'Ngr:3:ÍO: . vada à efeito em S. Matem; do Sul, mos a presente emen li «o rDJf 

6. CSPEL, Irá ~p~ric,onar a ;:.ê:as I "A. t.. A.~ im:;tortáncias ~ s~:e~n cell. numa área. de 82 km2 --:-: não' t;tUlge Lei nº ~, de, 1964, pela qual d€ 
empl es~s UnlR renta,?l1dli\-de no~s:\Cl. . ,_.' tonna do lllCJ..,o b, dn. 1 Cf à Formação do hatl - esta.o tS.·~ ser eSbSS importâncias, cedidas 
tOl'u:mao-se ,deM~ torma: ~erfe.t.a' ~'~C:~~~~lS ~.t,ava, do ~ntl'atú ~apro· t.i~a~ em 630 m,lhões de ~al'ris, ,e~- Bletxobtás, atrdl'fs de- contratof 
fi ,nte compleE'Uslvel e eX1~1\e1 m(.,~- I ::,l~l e~ Poder EXecutiVo pc:derao ~er quan t no RecôncavQ 'Balano, ~Stl- cláusula de reiôrno, an~es de ' 
!Di) Que a. ~letrobrás part.Clpe" p.€'oo ::-j~,~S' ~2las centram Elét~lcas Br~ .. ma-se{)haver cêr~ de 617 milhões de. da::: as promisórias corre.'5-pond 
m~Jlos, da djJeren~'!l dl t'!i .. xa de JUlOS. ~ile~ra:., _ oillel..l'oprás, a-tr-av~ de ;01" barris. ". ou na medIda de suas prÓprl0.S 

Cremms que um dos p,oblemlJS Cie --:. .. ~os cum CiÚUsulz,s Je retorno,?, ~- Como se vê, o problema do petro_ sidades ressalvando-se que essa; 
nl'üor _a:::gúst1a pit:''i ·a .N<,.ção, esta. ~~a~ doo v·enci.'l\entos ç1as p~omlI:j.')Orl~.s leo, no Brasil, depende, apenas, de sóes \'e~eerão juros de 12'10 ao !l 
na ~ef~cJen,cI:,t da pr-OdUÇllO de_ ~oro- ::oSrre.:;pondeU[e;, on Il.'\- _nedida de .s::~ capítais e os 'gmnctes problemas b~n .. I Essa exigência. em ·nO$33 en 
bustlvelS ~lq\l1d06 "'~ gasOCo.s. Plodll~ prõprias nec~ss;d~tles· v~ncend,o 'A~iro Sllelros bem coll1o de LOdo mU,ndo VUl .. ga!":llltirá à Eletrobrás. (> retorn 
ZlQlOS o ~uf.c ent~ para. o setor -de 1 'e 1"'" ao ano a. pet-roleo Blas h' culam-se qu,ase em sua totalIdade, ao ouêles cap1tais às suas mãos 

t" d dO\"I',"o ·de potro'Ieo pO~ ,J • .: '0 'f.. á 'Compan la ' d L 'j ~ - , ", ' r~ mo ,os '-. CJ S,'. "",' 3. A. _ Petl:o;..;r s e a "' _ pl"oblema o pe ro eo. ra~ao portlue, de chegado o momento de lSol1 
~c,m, ta,t.a~n~s o pr:nrr~)~l. o p ... tro= ?arflnaense de Energia Eletr~ca va:lemo-no.s na ,oportullldad~e. ~aca. seus cqmpronti.s.sos, e lhe darão 
.f'.J, n1Jln aéflclt que, calcUlado, à bO COPEL, " . ' tê ~ crIar-lhe, re condlçoes pece-s.sana.::; 00 compensação com a diferença di 
s? at:tal é da ol'óem de '260 mlI Mr- ~ 1") De,sas lmportâ.nclas, dOlS ,r seu, al~~Jado des.envolvJIDe1?-to ~n: fi 1'08, eis que ela paga. 6,S% e r~ 
rIs dlárl03, Bouve épot:a- em que o ço..; serão de-stinao.os à Pel-róleo B1r- aphcuçao (lOS capltaIs que flcal'RQ Q1S_ 12'" ao ano A1? razões de que s, 
Brasil ~~ega,ll fl prodUZj:- 105 mil bar- "llci!O S, A, - petrobrM, que os ~P:· tJonivel:? na Eletrobrás através da..s lht ga:rantidas essas diferençn: 
r!s diános, _p'jrem h,oJe, apenas BO ;:.ará,' exch'lSivamente, na exp~~Iaçao conVerSOe3 citadas, .• . óbvias'ã tod b 
mil barrís SIto produz~dÜl~, <O que ~os ;:! la\'ra de novos poços de petloleo e T3:mbé~ a COPEL, em~re'::il -o.e c~o- com Os ~a.pi~,: po/)'Selasa~r~~~ 
obriga a. importar, c11à:1umentç. 250 j Xl."to". ' noml,a ffiLSta em que o E,t.ado do pa~ ·t. d 'w t to 
nd barrIS, fá ql:e o no~o consumo f\-Sala das comlÃ5Ôe.3. 20 ~~ ~ternblo raná. é o maior acionista, tem pela m~~ os .. ucros a, vlra~. an p 
»tinge 34() mil b·3rrls d~ár;os. d.e 1964 __ 'peputado E'I111l to Gomes. frente um e~te~~, e "difícil'plano para Pe~.oblás, ~u,ª"nto .pa.a. 11. C~P 

, , " . executar. Suo lflumer.as USll1as hi<ll'O- nada mais JU$to que, cOl1ct'cter .• h 
Atrav~ de proce~sos de mJ~eç,-,o de. Justiftcatiua . elétri"ca,s planejacta,s _ naquêle Estado, pe~uena cqmpensaçao, . 

gl15es e agUlL no SOJO e outro;:" pode~ O contrato aprov.ló; pelo poder e que agut1rdam capitais paro. se con-\ çren~()S que um dos .proplem6~ 
remos atmgi.r de no\'.o.a prOdt,lçao ~e Execut.1Vo par'a Il compl'a 9.~ conces- cretiza,rem a fim de que se criem 3.,~gu:'tlalltes para a naçao é a 
tité 105 mIl barns dlanos. porem, pa- síonárlD:5, Hl.-culta ã ~etrobras". ~tra. novas e importantes indúStrias .:1a~ ClenCUl- je petróleo para nosso 
ra i6S0 necessltamos r".:upe:.:ar I10S~ vés de 'SUJ, cláusula oitava, I~cho .B, quela Unidade da Fedel'ação inclUSIve sumo enquanto sa;bemcs possui
fiaS mAq~mas perfuratrizes e S(lr.das J direito de convelt~r o p:??aroento a Indústria petroquími~a cC:Usequente g'l'andes qu{tntida.des, subterrâne: 
.qu~ s~ enoontram paralLSadas, bem :la3 notas prornl,ssóna.s vencl~ns" d~ 'à, .explol'ação do XIStO I que ,produiirá, te,. ~ " 
como lmpor!,ar c?l11pressores di:. grt1n_ ~r.e 6,5%. em outra.s, para. hqu.da; só de enxôfl'e, 1.600 toneladas, que Nossa. pr~uç~? ~tuaJ e da ord 
de p~rte. cus~a,,~o êstes,. c-;.:-ca .d: "âo posterior, através de. emIS-sao El produzirá, digo. diár!as, superando. e 80 mil b~rr1S d:arlos ct?ntl'a. um 
20Q rol! dólares, cada, e .aq~el:lS cer ~Ov3.3 prolUlsSór,ias, c<;>m ,o que, cara~~ muito o noSso cOl1..3umo, que é de cêr_ de 340 mll barIls P9r dIa, Ja pr, 
ca. 'de 900 !fi'i a um mllhao de dó~ ~erizar se-á o relnvestullento no BraSil, ca de '350 tcnel.aàas por dia 'e pro- mos, em oU,tras épO"...kS, até H 
lares cada, _ . de cê!"éa de 75% do .teto1 de. compra, duzimos a.penas 25 toneladas diál"~as barris por dla .. 

A e:-:.ploração do óleo de X1Sto que, !lO prazo de 45 anos, _' ~ indiLstrias e.'!sa~_ (,~e s.umentarão de Atra"es de proce.soss de 
para. produzir. C6'}Jera com, UZ:lD. ::e- . DentrO do e_,ptrioo de aphcaçao q~e modo extraord1ná.r1O, as rique:zas e água e gases de petróleo nos 
serva estimada em 630 mllhoes de de2eia n govêrno assegurar, ,ou se~a.. réndas nac~onais, ~ Ou outros pl'oceszos, poderemos 
barrÍS, em uma área de apenas '... "" re'aphcaç§.o da.queles caprt~lS, assIm NQS.Sa emenda previu um têrç doS gir :de nõvo aquela produção, 
82 km2 - conforme pa:{lulsa feIta. deixados no p-a1s, em jndú~tfla e obras capitais para a Pet(-;obrãs ,e um ttêrço alcançarmos 150 mil barris tl 
em :são Matheus do Sul, área q~e prioritárias e indi.tpen::ávelS ao des::n- para a CoPEL, CUjas raz-óes, óbVias, porém, para ís.so, necessitrim. 
representa, apenas 1 (~ da F~rmaçao iTolvimento DM.lonal, apr«;sentamo., ~ estão na 'razão direta de suas neces~ recuperar nOssos compressores. 
do nati" cujtl rIqueza e fãCll de se presente emenda ao projeto <!e LeI sidades e seu campo de ação, l'atrizelS e sondas que 'estão pa' 
aperceber ao confronta.r-se ês~e po- n9 ~5; de 1964,' pela qual. poderan ser Julgal1l()s, pela relevância das em- dos de:fleientes, Para o lJerfeit< 
tendal 600 estimado no, reeoncavo cedidos pela, Eletrobrijs" atra.ves de prêsas que irão se bene.fIciar através cionamento dessas mltquinas e 

, baiano, que c de 617 mHhôes ~e bar· Contratos com a cláusula de ret?r,no ~. nOfia emenda, que a sintética jtis- sição de novas, absolutament.e· 
ris - está aguarqando CllPitals... . antes do vencimento da.s ~romis:oTlas tíflcauva que apresentamosl é sufici .. sárias para. alcançarmíls, pelo I 

Dada, pois, n. enor~e lmpol:tancHl correspondentes.. ou a medid3; de &u;as ente para convencer o.s ~enhores-Mem_, cobrir nosso consumo, necess: 
do, petróleo para o d"'seuvolv1mento pr6prias necessida~e3. as importânCIaS br~s do Songresso NaCIonal das ele~ nrovér.se a Petrobrás de r€curs' 
nnc'onal, e compreendendo que, quan~ que serão co-nvertldas. r~~lva~do que vaQ,as razoes que nos levaram a apre_ bendo-$e que os compressores 
do o Brasil :se libertar <la tmporta~ êsses empré3timos, vencerao Jur~ de ~e:~tá-la, :. _ sArios, custam cêca de 200 mil ( 
ção do petróleo, todos os demaIs pro- 12%. /:>ala das co~rs.so,e.s:, 20 ~~ setembro cada, e as sondas de 900 a um 1 
blemas estarão,' pr:\t1camente, resol- As exigências. de y!ossa em~nda, ga- de 1964, - Deputado Emtllo G:.lJJnes. de dóLares' cada: ' 
vldo.s, é que valemo-nos da op~rtu~ rantirão a Eletrobras, o retorno da~ N9 54 • _ .'_ 
njdade para levar ê.sse capItal dISPO- queles capitais, às suas mãos, antes A ex.ploração do óleo de XL::. 
nivel por tanto tempo para o.quêle de chegado o -momenoo de solver ~ -Acrescenie-s;J. ao Proje-to o seguln- pata prodUZIr esper!1' .apcu~. 
setor ' .seus compr·omiSso.s, e lhe darão uma te artigo e seu parágrafo: instalem usinas -propl'lQS, e UI 

Tail1bém a COPEL, empr&{1. de cOlllpen.,:ação com a. diferença dos ju- queza incomensurável - ~pena 
economia mista em que o Estado do- ros 'eis' que ela.' paga 6.5% e receberá loArt, As importân:ias a serem c-on- nus!rar, transcre~o um~ mfol1 
Paraná é o maior acionista.. tem pela 12<:'0, ao ann,. As razões de ga.rantír~ vertidas na forma do in-ciso b, da Rev::=;ta da ?etrob:-á.S, sobre p~ 
frente um exten~{) e difícil P~ano lhe essa diferença são óbvias, já que cláusula. oitava, do Contrato apro\'e.- levad"l à efeIto em S. MQt~eus ( 
para. executar. São inúmeros l,IsI1la.S todo3 sabemos que, com OS capitaiS do pelQ Poder Executivo, ~~ver5.Q ser numa área de 82krn2 - nao at 
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(1 <ia Foru18.ção do. In,tI - est.1o 
titnados em 630 milhões d'e barrls, 
quanto no Recôncavo Ba':.al10, es
na-se huver cêrca- de 617 milhões 
• barris. 
Como se vê. o problema do petr.óleo, 

Brasil. depende, apenas, de capl
ia, e os .gri'lndes problemas brasl
'ros bem como de todo o mundo, 
cumm-.se, quase em sua totd!ldade, 
problema do petróleo, razão por

e. valemo-no.s da oportunidaae para 
iar-lhe as condições necr"ssál'ias ao 
1.1 almejado desenvolvimento com ti. 
1ica~ão dos capaG.is que fizarão aIs
níveis na Eletrobrás. através as 
nversêes clDJ.dM. 

ambém a COPEL. emprêsa de 
nomia mista em que o Estado do 

raIlá é o maior acionista, tem pela 
nte um extenso e difícil olano par€! 
ecutar. São inúmeras usinas hidro
t r i c fi s planejadas naquele Estado, 
ue aguardam capitais para se con~ 
UVll'em. a fim de que se criem no .. 

e import.antes ,indústrins naqüeI:.t 
'dade da Fcdhl'àção, inclusive n 
ústl'iu. peil'cqufmica conseqüent.e à 
loração do xisto. que produzirá, 
de enxofre. 1.600 tonela.das d :ãr1alÕ, 
erundo. e multo, o nosso oon~ '1. I 

anela por volta. de 350 u'ne'!nd'.lls 
ias co~,tl'a. um,Q produção de 2; 

r
elt\das t)Qf dia. indstrlas es..sae quv 
lHm~~!~·:t,;) de modo exh'{w:'cl!nãri l, 
r!(Juez:l.::' e rendas llacionah:. 

OIARIO 00 eONoRIseo NACIONAL (Seçlo Ir) 
=--= 

<Ia ELETROBRAS. e com tax. d. lu-
f().'i .de 1.2% tlO ano. ' 

A taxa. de 12% de juros a ser rece· 
blá. pela .ELETROBRAS. é uma far
ma de compensar êste órgão, uma vez 
que o mesmO irã emprestar um di .. 
nheiro que não é seu, e com o qual 
pOderia pagu.r dívida-.s que, posterior~ 
mente, virão vencer~se contra ela, e 
sObre ali quais terá que pa.ga.r Juros 
de 6,5%, Outrossim, há a considerar 
que o dinheiro que sai das mãos da 
ELETROBRAS, quer seJa para a. PE .. 
TROBRAS, quer seja para a COPEL, 
i."ã proporciona·r a estas empr&as 
uma renta.bUid~àe notável, tDi'nando~ 
se dessa forma, perfeitamente com~ 
preenslvel e exigível mesmo, que a 
ELETROBRAS participe, pelo lllMJS 
da diferença da taxa de juros. ' 

Cremos que' Um dos problemas. d ' 
ma~ol' angústia para a nação, (>)i.tâ na 
deflcIência da produção de combus .. 
tIvels líquidos e gasosos. Produzimos 
o SUfiCiente para. o setor de retino 
dos derivados de petróleo, porém, tal. 
ta.-':1OS o prLncipuI. o petróleo, num 
defIc!t que calculado à base atual, é 
d~ ordem de 260 mll barris diários. 
Houve época. em qUe o Bra..<;il che<T.eu 
a produzir 1Q5 mil barris diários, po~ 
rém, hoje, apenas, 80 'mil ba.rris são 
produzidos, o que nos abrig", a 1m.:. 
portal', d1àriamente, aquele tota.}, já 
Que nosso consum-O atinge 340 mil 
ooa1s diários. 

Atra vês de proce..""SOS de injeção de 
g~ e água no solo e outros. pode. 
remos atingir de nôvo a produção nn. 
terior, e até 150 mil barrJ.s diárL'05 
porque para Lsso, rncessitamoa re~ 
cupersl' compressores de alto porte, 
as nossas máqUinas perluratrizes e 
sondas, as quais, em sua maioria, en
contram·se p.e.ralisadlls, e seu custo 
é da ordem de cêrca de 200 mil dó .. 
lares, cada, para os compre.!:sor-es e 
900 mil a um milhão de dólare6, cada, 
para as sendas, 

Acreoeent,Q.so ao PNjeto n f S, de 
1964. o seguinte artl$o e seuS pará.
gratos: 

"Art. & tmportâJ.lcias a serem 
convertidas na forma do lnoim b, da 
cltLusula oitava do contrato aprovado 
p-elo poo-er. Executivo, . d-everão S€-lJ 
transferidos à. Petróleo Brafileil'O :"'0. 
cledade AnônIma --- PETROBRAS, e 
à Companhia Paranaense de Energia 
Elétrica - COPEL. 

§ 19 Dessas impOrtâncias. dois têr· 
çOs, serão destinados à. Pc.tróleo Bra
~ileiro S.A. PE'ITOBRAS. Que os 
apileM'á, exclusivament~ n-a exptot'a.· 
ção e lavra de novos poç0.3 ae pe. 
~róleo e do xtsto. 

§ 2'? As imPortâncías !;fl.ilSfenda3 
deverão Ser re1!o:nadas à Cc!tt"a:is Elé. 
t.rica.s Br~'ileiras _ ELETRO.hRÁS. 
ante.>; de vencidas as promls."ória.~ 
correspondentes ou à medida CflE ne' 
~essIda.de5 desta e vencer<l.Q )o\~ ()..'. ·de 
12% .no ano. 

Sala das comis.sl\es, 20 de setembro 
.e L964. - Deputado EmUlO DopO;. 

JltstiJfca~t>a 

A cláusula oitava, Inciso b, da mi· 
nuta. do contrato aprovado pelo Podel 
Ex.ecuttvo p.ara. a oomllra dM contes 
si-onárias, pela Eletrobrti.S, confere a 
E',sta., o direito de convert'er o png~· 
mento das not~·s promissórIas da. sérIe-
6,%, em outras parI. 1iC!uido.~áo pos~ 
teriar, através de eml.ssâo de n~va.s 
promissórias, com que se carac~enZo:l." 
rá o flelnvestimento no Braul, de 
cêl'ca de 75% do tot.al dn compra, ao 
prazo de 45 anOS. 
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d.eremos atingir dit nOV1l ao produçAO 
de até 15u mil brrIõ diários, porém. 
p<il a 1.5'SO nece.&1Iitamos reCuperar: 
nOSla!J mãquânas perfuratrizes • 
::ondas que se encontram para\i~ .. 
das, bem como importar oontpr;o>s.so~ 
res de grande porte, cu~tando e;.tes," 
cêrca de 200 mil dólares, cltOn, O 
aquelas cerca de 900 mil a um lIl1-
lhão· de dólares cada. 

A exploração do óleo de xisto que, 
para prodUZir, espera com uma I'eser .. 
va estimada em 630 milhões d.e bar. 
ris, em uma área. de fl.penas 82 K.'ll2 
- conforme pcsquüa feita em São 
Mateus do Sul, áree. Q:,ue aprese--l.lta.. 
ap-enas, 1% Ol'\. Formação de lra.~t, 

::uJa l'lquesn.· é fácil de se aperceber 
ao confronUll'-.se. êsse potencial aO 
e3t.imado no recõncavo baiano, que tJ 
de 6i 1 rntlhões de banis. - e~ta 
aguardando capitais. 

Dada, pOis, a enornle importância 
do pe~róleo para o desenvolvimento 

.nacioml.l, e compreendendo que, q.uan", 
00 o Bra.sil se libertar da lmpo:-"açáO 
dQ petróleo, todos OS ctemai.s r.robI •• 
mas est.arao, pratlcament.e, reI:Ol\-ido.\-• 
é Q.ue valemo·nos da. oportunidade 
para levar esse capital di:;;ponl-vel pOf· 
[,:Ul to tempo para 3quele setor" 

Também a GPPEL, emprês:a de eco ... 
nOlllia. IT!1St-a em que o Estado do Pa ... 
ral1a. o ,.maior aCJomstu, tem pCJ:\ 
frente u.n extcll-."O e difícil Pl'lllll 
p:ua, exe~ut.ar. São inúmor~\,!, u inJ., 
hid:'oz!tr;c5s planej.a-da5 naquei-e Es", 
cado, e aguardam capitals para Sl 
~Oncretjzarem l\ Um ..... e qua cliern 
no\-'as e importantes indústl'i.aa na_o 
'luela unidade da· Fedel'açao, inclusivQ, 
a Indúst.na Pet!'Oquimlca consequrn .. 
te ó. exr.ioração do xh.to, e que p·o
juzlra,· só de etlXôtre 1.6<00 tanc!adas: 
diárias, superandO, e mUlto o nosso 
consumo Q.ue, aLlInlment(', é de ('êr<:a.. 
de 35:1 toneJ:u1a5 pOr dm eUQUi"Il"to 
p:,oduzimos apenas 25 tcneladss d':á~ 
nas, indúttnas essa.s qlle aumentará:) 
de mod.o ext-aordinal'io, as riqu~.s::s ~ 
r~Ldas nacionalS. 

~ossn. rmend'lt pl'eviu \t!n têrço dos 
bitsis p.ara. a. Petl'obrãs e o têrço 
~ta.llte P8:-1'.6. COPEL, cujas razões. 
71C1.S. estão na razão direta de !;uas 
c~3ie."J{I('s e seu campo de ação 
1uhl:nmaS prh\. relevâncIa d-as em ... 
!-Ms que serão beneficiada,!."; através 
nos,<:;a emenda, que a sintét.ica Jus .. 
cnt1v.a que apresentamos, é sufl .. 
nte para convencer M Senhores 
!mbros - do Congresso Nacional dru; 
vadas r:1zóct. que nos le· .... al'em a 
:'escntii-la, . lO 

!;.a1a d?s ('0:11in,sõe.ll, 20 de setembro 
19GL _ Deputado Emilio Gomes. 

N9 Õ'!i 

lcrf'sccnte-se fl,O projeto o seguinfe 
19o: 
Art ..... A:s Importâncias a sel'em 
ivertid.a.s na fcrm.a. do inciso b, 
usula oitava do contrato apr-ova
pelo Pode-r EXecutivo, poderão ser 
idas pela Centrais Elétricas Bra· 
i.ras S. A. - ELETROOR-AS. ~b:a. 
de contratos com cláusub de re

rro antes do· vencimento das pro-

A e$ploração do óleo de xisto que 
para produ?..ir, espera com uma re~ 
serva estimada. em 630 milhões de 
barris, em uma área de apenas 82 
Km2 - conforme pe.squLsa feit.a em 
S. Mateus' do Sul, área que l'epre~ 
senta, apenas, 1 % da Formação do 
Il'<ati. cuja riqueza é fácil de se aper
ceber: COnfrontando·a, a estimativa do 
. &ecôncavo Baiano que é da ordem dos 
617 mllhóes de barris - apenas, ca .. 
pitats. 

A~sim sendo e dentro do espirilo dI' 
s.pli::ação qu-e d?Seja,·a o g-ovê~no as 
segurar ou seja a roo.p1ic!u~ão da~t~e .. 
les capitais em indúst.l'ia.:: pnol:itamH, 
e ind'iSpensáveis ao de.<>envolv'mento 
naclomt.l, apre.sentamos, a pr~_'enr{' 
emenda ao PrOjeto de LeI n" 5. de 
1964, pela qual autcrizaRlos a E,LE .. 
'1'ROBRAS transfer1r a.s lmpa:-tnn· 
elas assim obtidas, na proporção de 
dOis têrços para a. PetrObrás e um 
têrço para finan~iamento à COPEL 
para a execução de seu Plano de 
Eletrificação do Estado d0 Paraná 

FizemOS constar no ~ 21 que as 
importâncias a.<;slm transferid'3S, de
verâo sê·lo através de um cont'mto 
ou convênio entre aQ:uêles órgão.s -
deverão ser reto-:-nadas à Eletrobrãs. 
antes que se vençam aS promi.ssól'ias 
correspondentes, e que vencerão jU
ros de 12%. 

Julgam~, pela relevânCIa das em ... 
presas bene!lCladas por BOSta emend~\ 
o que a s.ntética jus[jf.icoLiva que 
,presentamos, e 3uflclent.e ptlla con~ 
vencer 001 Senhores Membros do Coh
g-!'e~so NaclOnal das clevadns rJ,zõeJ 

{:~:-e nos leva:'rrm fi ap.:-csentn 1 .... 

.s6tlas cO!'l'E'sp.'Oudent-es. vencendo 
I)S de 1'2% aQ ano, à, PetróleQ Br~\· 
iro S. A. - PETROBRAS, e à 
np~nhja paranaense de Energia 
b·lca - COPEL", . 
:akl das Co.mis~ões, 20 de setG.lubro 
19134. - Emilio Gomes. 

Dada, pois, a enO:'1l1e importância 
do petróleo para· o desenvolvimento 
flilcional, e compreendendo que, Quan .. 
do o Brasil se libertar da. imp-DrtaçãQ 
do petróleo, todos os dema1.s prOb]e~ 
mas estarão. pn\tica.m{!l1te, resolvi ... 
dos, é que nos valemos da oportUnida
de para levar êsse capital dlsporuvel, 
pOr tanto tempo, para aquele setor, 

A taxa de juros de 12".~ a ser "'e~ 
cebida pela Eletrobrás é uma fór
mula de compensa·r êst~ ôrgão. um!\ 
vez que o mesmo Irã emprestar um 
dinheiro que não é seu. e com o qual 
p-odeli.a. png.a,r dividas q,ue t>ost-erior~ 
men:t·e verão vencer·se contra, ela., 

Justificativa Também a COPEL, lJ'mprêsa. de eco. das quais pagará 6,5% de jmos. Ou. 
nomla mista em que o Esta<lo do PIl- tl'o"-Eim há de consider.ar que () dI· 

) C-ontraoo ap.rovad-o pelo Poder ranâ. é o maior acionista, tem pela nheiro que sal das ·mão$ di' Eleb'o" 
!cutlf1o para a compra das CCl1ces.. frente um extenso e d1ffcll plano para brás. quer seja para a. Petrob~'ãs, 
tá.rias, conforme minuta oonstante executar, São inúmeras usinas h!dre~ qUQr seja para- a COPEL. irá. pro. 
Avulso, faculta à Ele-trobrás, pela. létricas planej~das naquele Eda.do, e porcionar a estas empresas uma 
.l:ml8, oitavo, tnclso b. o dil'eito. aguardam caplta1s para se concretl- r-ent,a·l:rilHlaCla notável. tornando.se 
converter o pagamento dl.1S nota.s zarem. a fim de que se criem novas dessa forma, pel'fe1tamente com_ 
mi..<:sóriM vencidas, da série 6,5%. e importantes Indústrias naquela Uni- pl'eensh"el e exigível mesmo. que a 
outI'as, para liquIdação posterJo.·, dade da Fedexação, inclusive ar lndús_ EletrObrás participe. pelo r~lenos, d<l 

w-és emissão de novas promis.s6.. tria petroqulmica, consequente à ex~ difeTença d~ taxa de ju')')s. 
i, com que se cal'acteri?..a.rA o rein- plol'ação do xisto, e que produzirá, 00 Cremos que· um dos )lroblernas de 
timento no B1'asil, de Clerca de de enXOfre, 1,600 toneladas diârla.s maior angUStia p..'l-ta a nação, está 

Sala das ComLs.::óes, 2(} de se~embr() 

I
de 1964. -. D~plltS.(jo /!.'milio LOp~; • 

N? 51 

Acrescente-se ao P.L·o;eto o [<!_ 

I 
gumte artlgo e .~eu purágra. 
ia: 

'·Art., As impo:·k'\ac!a,s· a serem 
c?pver,tJda~ na forma do inci.'lo b, da 
c.ausu~a Oltava do contrato aOl'ovatlo 
pelo p~er Executivo, poderae> ::.er 
tranSferIdas à Pet.róleo BrMilciro S. 
A. - petrobrâ.s. e à companhia Pa
t'anl'ense de Energ'a Elétrica _ rJO
FEL, que a.),Sumirão os respectivo.,,> <!!l
cargos. 

§ 19 De.s.sns importâncias, dois ter .. 
ços sentO dest:nados à Petróleo Bra
sile}ro ,S. A. -: Petrobrãs, que os 
o.pllcara. excluSlVame,nte, na explora ... 
ção e ls.vra. de novo.~ poços de petró
leo e óleo do xl.sto, e o têrço rest.:mte. 
a Companh:6 Pal'annense de Enerf!:hr. 
"Elétrica - COPEL, apUcá·!os·ã em 
~ell plano dt" eletrificação". 

Sala dM Com;ssões, 20 de setembro 
de 1964. - Deputado Emillo Gomes. 

Justi/tcativa 
, do t-otal da compra. ao prazo de superando, e muito, 'IJ nosso oonsumo na .deficiência da produção de com· 
lnos. que, atualmente, é de cêrca de 35{) to~ bustivets líqu1dos e gasosos. ?rodu .. 
lentro do e.spiI·ito de apllcaçfto que nela das por dia, contra uma produçã.o z1mos .o suficiente para o setor de. 
~ja o GGvérno auegurar, ou seja, de, apenas. 25 toneladas diária.s in~ refino dos derivadM de petróleo, po A cláusu'a oits.'va, inciso b. da minu
'eapliooçáo daqueles capitais. as- dústrias e..."Sas que aumentarão de' mo.. rém, fa1t-a~'noo o principal, .o petró- ta áo contrato aprovado pelo Poder 

deixa-dos no pais, em indfu:trtls do extraordinário as riquezas e ren- 100, num deficit que, calculamÓs, d1- Execut:vo para 1:1 compr::t das conces_ 
lrHária:s e indispensáveis ao de. das nacionais. go calculado a base atual é da oro slonál'ias pela Eletl'obl'ás. confere a 
mlvimento nacional, apl'esent.amos Julgamos, pela relevância da.s em. de.:n de 260 mil b'arris diários. Houve esta, o direit.o de converter o paga
resente emenda, ao Projeto de Lei Iprêsas beneflciadas por nossa emen. época em q,ue o Brasil chegou a pro- mentQ dft-s notas promissórias da· série 
5, de 1964, pela. qual poderãl() ser d,a que e sintética JustiUcativa que duzi'r 105 mil barris diáriO$, porém, 8,5%. em outras, para liquidaçfio pos .. 
il.Sferidos um têrço à COPEL e a.presentamos, é SUficiente para CIOn. hOje. apenas 80 mil barris são }:',ro· teTior, através emissão de novas pro. 
; têrços à PETROBRAS, as im- veneer OS Senhores Membros do COn- duzidOs .. 0 que nC!) obriga. a impOr- misstirias, com o que se ~aracteri7,an1 
tâncf'as ozúm Obtidas, r€-Esah".J.ll- gresSo Nacional das elevadas rlazões tar, diàr1an-rente, 260 mil barris, Jà o re~nYe..jtimento no Brasil, de ('(-reI!-
que tal transfel'êncla será feita que nOS levaram t" I qUe o nos:o com;umo atinge '340 mil de 75% do total da compra. ao praZIJ 

wé.s de c-ontraw oU convêll1o, CCm ( a apresen a· a. bar:ls dlãrios. de 45 anos. 
lSulas de "enciment.o D.llter}or ao Sala das Sess!les., 20 de .setembro Através de p:o.fce.<l.SOS d-e inlecão d~... Ckn'o c.,<;tá Qt:e a própria Erel\'o!J,;"á.~ 

pt'QlJlissóriM da rCSPol"l$alJ,lld..'\.de d~ 1m. - $rmllo Gome". 19ase, O ã.gua no solo e . outros, po. l vIrá a necessitnr da-quelas iUlportâll~ 
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· CÜL'!. mí de parte delaB, J)!),.'$' o seu deR Julgamos pela relevância das em- vlmento EconÔmIco" que IU'sumirá as vendedora. fora e -acima" das leis fiS .. 
15etivolY!mento, porém, df.'\lemos . ael- pr'êsas beneficiadas que o sintetismo encargos correspond.entes, para Q.l}e cais do Bre.sil"no· tempO e Ílo'_espaço. 
mitir que suas necesida.des .não 815501' .. desta ,Justificativa é o suficiente para ê.'5êe estabelecimento bancário ~a SaIa da.s- Comissões, em_ 20 .de se .. 
verão t6das as importânc!~s conver .. convencer os Senhores Membros do financia:, Q.. SOTELCA, oli AS lnd'ús- tembro de 1964. - Getúlio Moura. 
tidaS, 1I11eCliaoomênte. Congresso Nacional das elevadas 1'a.- tl"las que se insuüa.rem no Estado de Nq 62 

"Assim sendO e Centro -d,'} "esplrlto :tões de nossa emenda. Sasta catarina. e que tenham obtidQ- . 
de aplicação· que deseja o· govêrno as.. Sala das Comissões, 20 de séte.mbro firtl'lnciamcll.oo ext-erno para. aquiSição Da cláusuln. déc1ma· quarta, exclu-
.s~egurür,. ou· s2ja, a renplicação .da .. Aoe 1964. ~ Deputado ~milio Góme~. de cqulpnmenLos a serem importados ... em-Se as expre1:sões: ~ficando enten-
quPl';s capitais em indtastrib.s pr1ont~.. N9 58 e que teM!1m OS dev1do.s: régistro,s na. dido que cs Diretcre.~( eras Companl'iRS 

rJas e . índisperisáveís· ao desenYO~vI.. SPMOC, e pQl'te entl'egues ao nepat- de o\l~ação ~ os da. Auxiliar, mes~o 
mento. nacione.l, apresentamos. a pre- Acre.:;cente"~e ~o Projeto, o seguinte tGmento Nacional~de Estradas de Ro.. aquêle:; que .somente tenham exercldO 
.ente emenda ao Projeto· de LeI nQ 6, art'go: _ , 1agem, para que êste prosslga no PIa.. cn.rgos de diretoria devem .ser ccmsl .. 
de 1964, '·Pela. quaL autoriz..'lmO<l a. E1e~ "Artigo, Na hipótese de Centra!s- no RoaovIál'lo do Estallo de Santa derad'o:,,- empregados .do _~csmo grupO. 
trobrãs e.- transferir a.,q ImpGrtâncl~3 Elétricas Brasileiras S. A. _ ELE-. CG,ts,rlna, j.á qUe não .se poa~ compre ... ·~" c.on~,ldera.dO& ~láno$ 00. seus hono .. 
u:').8im obtidas, na proporção de dOJs ':ROBRAS~ estar"em condições, à épD- ;;nder que, pOd.en~c o .pa.f.s protocolar rarIO.'; . 
têrços para a Petrohl.'á~ e (!. .têrço res.. C. "de faze' r USo ~a cou"er.::ã{) de que. 0, paga,mento dos encar.gOg refer.ldOS . Justificação: 
ta_nte à COPE!"·. p'lrém, resx.alvando. '"'"l" u. !t f 
qUe essas transferêlizis!-i leva.rão con~ trata 'a Cláusula. O~ro.va, Incito b, do 'para mu ~ anos à~P01S. o aça a;n- Diretcr não é empregado. !ionorá. 
s~'l"o os respectivos encargos, i.sto é, a. Contrate aprovado peJo Poder Exe- t-es. quando te~ fome ~de cap:Jts.4s. rios não ,se COnfundem com salários 
o'ori:;zação de pIUl:a.n1f.'hto nos venCI".:. :.mUvo, 3...<; impol'tânc1e.s respect:vas As raz6e.q expostas ERO sUficentes - A indenize.<;§..o, na. htpóte!e. não SE 
mento-s, mas G.S "jUráS devid<)S, -deverâo Sel' entregues, metade aO em nos!:O entendmen~·D p.ara q.ue. 00 justifica. 

. Banco· Nactoha.l do Desenvolvlrnent.o Senhores Membroa do congre...<::Eo Na.. Bale. das OomiBsões, em ~[) de Ee. 
- Cremos ,qu~ um dos -probIemas de 1conômlco que- assumirá os enca.r~oS canal "aprovem a emenda {Jue apre .. t.embro dê~1964, -.Getúlto Moura. 

· mator nng'llstia para a n:S~o, e.stá na. corrêSl>cndent.es·e a emprega.rá no fi .. , sentamc.'i, .. ~ . 
defjciênch:l: da producão dp combusti .. ' nanciamento. ã... o~ras de ampliaçáo SaJa da~ Ses,soes 20 de setet;lbTo de -'t Nq 63 
ve's liquidos ou gas:ps~. Pr~du:t.ttn(}.., da Socieda.de· Terino':"E1êtr:lca .do Ca .. !9G4~ - Deputado Alvaro Cata0. Sub.stitua-se à cláusula 18 do· Con~ 
o· suficiente para o .setor de refino . 
d~ derivados de pHróleo,' Dorém, f(ll .. 1)~vari S. ~ .. - SOTELCA, ou naC!.ue-l Ng 59 trato, pela seguinte:\. 

Ias Com financiamento extorno com .. - , 
t.a .. no.s o priI"iciplll () ue.trfli€o. num ~uipame.ntos im~l'tadcs e já. regis~ . SU~!"ll~a .. se .a l~tra b da; cláu~uln. 1·- O preço de compra ·me.l.1ciQuadc 
d~ficit.. que, calculAdo 9 base atJll~1. é tmdo" na SO~JrOC: e a outr" .m".tade nona., . _ na. cláusula ~~, e1!-t~nciido cQno.preç( 
dll.. oNiem de. 250 mil barrÍfl d;~l""'N!. .., ~Vl. ""' J tti era fl ad de t de Houve- éPoca em CIU~ o Brl'l<::jl protlu~ 10· Departf\.tnent&' NaCional 'de Estra~, us tcaçao . maXlmo, oS ve~l ,c o ,q 1'0 
7,~a até ·105 mil b<t:l'ri .. no" dIa, oo':f'ltl, 1~s de Rcda~elU, que também aSStuni.. Havia apenas um 1iiemoran1um. de ,~:az{} de .c~nto e OItenta dl2-S. co:.;tta· 
hoie ,Ruenas 80 mil hs.õl'i.q diftrio'i <'1\0 ré. os el1car~Os respectivos para que entend'mcnt-o ( S ~ partir do momento .da a.ssma· 
prndi1Z:do;;, o oue> ohr-'C1;s,.-no.." a im~ -lê prc..s.qe.t\"ulmento ao Plano .RCdaviá,.. A tr~.nea<;â.~ não estava fe6had4-. tU~1 a.; co~t.r:t~f'ea.ç" d • t· - ô . 
p~t."r. diàl'io.ment~, 21-"1"\ mil 1}·p·ris. 11\ rio, N~;tonal, np Est4d'O. d? Santa ~(l.~ Não s.e .pode, po:s, falar em. mora., de ~mp;-êsa ~~~á lfei~ p~i~~~ ~~ 
(l1:i.17 o.uO-s.so (',on.'::t'mó f'_t'ng.e a 3;4{) mil ter na. . . - '·Qu·compensação 'pelo descwnprm1ento . ~ to.' .a 

. barris por dia.. . . ' Sa1,a daS Comi..ssõ~. -20 de. set.e!l1bro~ do. que .pã.c tjnba exL"tê.rtcia juridica. ~~;~p~:Sent~~m~to ;f:i~ta ,~ 
,-- A produção atual pu-de.tfi. lJor pro.,," :ie· 1984. ~ Deputado Alvq:TO ,cata0 . Sem ~adiplêncla não há n1.~:mt. repre.sentante da. minor: no c~~gr~. 

-ices;;so.; de rrcuperat;ã-o.' atrngh novf.:-:-, Ju~tijicatiua -DemaIS, cmnpensaf;I\o pelo qU~? &0., Unt· 'representante da Eletrobrás I 
mente o quantiíativo anterior de e~~ . ,A AMF9'RP cont,t~U()l1 na J)O&e dos um representante da C:EMIG. Estl 
trnç~to. ou mesmo' superá-lo,· até o 11-1~ ? Eti~do de S~ntq. cata.r.na.... tem ben,s e dlrcJtos, o.b.1 ... tos da transa~ão cOmi.s.são de- cúpula nomeará r l1anta.: 
nlite de .15ü mll, ba.rr~:,'; diáriOS. púrém, ",k,o (" f.lho engeI~ado, da ~ tJnta..0 ' "erindo ... o..~ a.dm'nlstrilndo.o~ cem. ab .. eo~ões forem necessárias INi~a efe. 
para alcançar~se isto, necessárlo SI;! Cercado !lor .dOlS .gtanoes E3tadt's, sO>luta bberdade, - , t.uar Os levantamentoa nos diverso.: 
torlla adquirir coi:upn:sIiote.s de gran~ } 10 nOrte e ao sul, Que se~pre-se flz~· ,O argJlmento ,de que e. partir de lQ E.stadO;S~~das quais fatá parte nec:es, 
de· port.e, cUjo prEço at!!lge cêrca· de :-an.l represen~a.r.ncs c.olegll;m que dec· d~ JsneIro de. 1963, a .AM::fORE ad-. .sàriBmente, um repTesentante 'da Ele. 
:::lOn mil dólares cadà . jem na Rcpubllca de!Sa forma- m.n!:::tr~tva as empr~sas em t}ome da trcbrás, um da ctMl.G e, um do Ei;. 

A aquisição dêsSéS c'ompres-sores; tu-- 3empte beI?-enciádo.s pela União compradora, é espet.oso. N9.9. tem tado Q que ~tiver 'vinculad'a a S'lJ:1..,.í, 
davla, não ners livraria, ainda, dos ,empte é tido, ccmo, contemplado l!e· qualquer vn1imen;o~ moral cu iprídlco. cUár'ja. . , . . , 
gl'ftVame5 da importaç~o '" l~ verbes e fmanctamentas que tem Sala. das Comi.<:soes, em 20 de se- II _ No tombamento dos bens dl 

No camlJO da pesquisa de novos po- lIdO, realmente. carreados pal'a ,seUS tembl'o ~e 1964. - D~puto.do GetuliO conce.ssiohãriã deverão .ser conSidera, 
ços. de onde possamos extrair mals vizinhos. _ . - Moura. d~: _ " 
peU'óleo - todoi sabem que estamo~ A :::'OTELCA, Soc1edade' de Econo- N9 ~ Ir. r __ ~ Valor 'histórico ·de cústo< 01 

· lJ1UaO aquém, do de:3ejS.do~ pois· O!! m·a h,·n~t.a, de que o Es.tado. é o maior Conslgne~se na cláustú.a- décima, em a~ui.sição do Patrimônio' ds.s cvnces. 
procefsos.: ·são caros e demorados. - :.tc~ontsta, enfrenta. problem\1.S rinan-:- . t siotrfirie.s. . 
nlérn.: de, nem sempre exatos. Para a CE~lrOs que dificultam SUa expa,.<;ão e substituição ao· que, nela se con;ém o I I A . d 
sua conUnuide.de . necessitará a Pe .. consnecUente atendimento às nece.ssi- seguinte: " I·, I ~ nálisé o p·atrimôn'o ae!, 
ttobrâs de adquirir, nDVOS perfurado_ dade.3 .d·o povo catarinense, onde a Qe~ 'I As' notas prom:.ssór~Qs sel'ão recU. mo. ind'icado na qual conste: ' 
re.? ou 'sondas. cêrca' de 30. custando manda de energia'elétl'lc6 _ como·do i{idas em idioma por.tuguês e te~o no a) Os investimentOO.telto.s em dóla, 
cada' uma cêrca de SCO mil e um mi. re.sto todo o país _ atinge Q indices verso tU11a. tradução, para. o inglês .. r-es americanos resultantes da· trens. 
'lhão de dólares. dos mais elevadCS. ' TOd'as es.sa,s notas serão emitidas nos f9rme.ção, digo, da. transferência di 

Também a explôra~ão de óleo de O l?lano de Eletr;f!cação. do Estado lr.stooos Unidos do Brasil, serão redi_ oopit.aJ M· AMF'ORP e BEPCQP. di 
~t.sto,. que para :~rodúilr eSJ)era·, numa la· cargo da SOTELCA o que virá re: gide. pela lei do lugar. da emissão e extericr para as ',suMldiária.s, . 
Teset:Va estimada em 6JO .mllhões· de./ ~olver o s,eu l)toblema energético, se t~~~~~~ à. AMFORP na .sede- da E1e~ b) OS reenvestlmentos feitos en 
h:ur~.'!, num~ área escolhld?". de .. ,... !1ão obtiver financiamento federal po._. cruzeiros resultantes das atividade 
li'.! km2 -=- cOnforme nesQmsa efetua. !"_ SUa eqecuçáo, dIficilmente alcan- JU$tijicaçã~ d'a pmpresa no paIs", ' 
da em Sao Mateus do Sul. área .esta· çarâ o fim.. . '. Nos contratos ~e compra e vendá, o TI,lII...:... Valor do ativo reavalindl 
(jue }'epresenta menos de J % da For.... O pla:Qo rOdoviário federal, ne par- comprador, via de regra, é qUe .eseo:-- feito de lltõrdo com Q legi-;I'3.'Çã,O an 
Inacao dO Iratl. cuja. 'rloueza. é_ fácil te eqlstente etn Santa catarina a.iIlda lhe o lagar da transação cart6rio,-ete., t:eríor à Lei n9 4·,iB7 de 16.7.64. 
aperce~er~se ao cOnfrOl)w.rmos ê$.Se nãO poude reaitzar ... se, send.o voi cor- _Na hipótese vf~~nte quando o ao- n',IV - Análise do patrimônio to 
poJen~lal ao esti~1"do nc; -l'e~ÔnCt;l~o -eyte naquéle EStado (lua a BR.2. que vârno do· Brasil é interveniente na tal d.a emprêsa.. ·(composição, quali4a, 
b:uano ;Que é de <J17. mHh~E's d~ bal_ -1l~a o Rio de Janeiro -à Pôrto Aleg;re,' tron.saçli"o na. C(}ndição de fladõr., por de e tempo de tn.stalàçAo) .no qual fi. 

,r'S ,-, esPera e ne-ce.s,sJta qe grsnãe~ ~ómente pa,s..~u pCT ali, porque não que alterar esss-prs.xe, ê..~e. uso,. êBSe que. constatado o seu estado de obro 
ca"Olta.,s., . " ~ . poderia, sal t á-lO. Inúmeras outras cootume ,para' emitir, .TIO exterior. prO": lescência; '. ' 

Dada po:s, a enorme Imnoi-l'&nc1t\ BP,..S, cortam e cruzam aquêle Estado missórías ',de Í'espC·nsabiUdade direta. lI, V ~ Valor das plantas dc-ada. 
do .pet.róleo paTa o d~c;E'"tlv-olvjmento tlorém além de ,não estarem 'pavimen~ da. EIetr®rM emprêHI. de economia. que repl'esentam llQ:uela· parcela di 
!nac:o-nsll. e comnreenden.do QU~. (lu.an~ t -u. .. ' "I .- ~ , ta ti li! "~ Is· ""O bsldi"'· , I dó o:.BraSn se' libertar da imnortlH'fio ~~ ... ~. mUl os trech?.s. amda nRO es- lnUi • e car er quase =~atG-l,:po acen·o ~ EU &lonas a elQa' entre 
do pet.róleo. todo" O~ nen"Ul.is' nroble~ tão, ~equer . .9onstrUl~. As constan- ã. Unjão é detentora da mafOrla Qb~ gue.s por 'aOletivjdades, Murucipios Oi 
ID.à"l, p.starão maIs fàc1lment.e resolvi- ~~ rec.lamal:C;oes ql!e temes fe~t(l ao. 6r .. soluta..~d.e suas ações; • EStadll3 consideradas patrlmô.nio pú 
(Jos. é Que. vaJpmo~nc~ r.tl'\. o"t'ol.hm;da ... ..,ao .~~PQn~á~el. te!1'\,slcto re:.pondidcs ,.. Porque a.l~gua de demões, de-RUi bJico ~9,ra Serem serVIdos: peló3 ser 

.:. de Ua"'a lev.ar ~s" NI.l"}lta.l aUI\TIdo dis~ .com ,,,fi ind~fe.ctível faltas de re~cur- Barbosa, de Coelho Net-o de Machado viçO\;: de energia elétrIcA dentro dO. 
i J .. SOQ!. .AsslB, de. tanta- riC'"ueza \'etbal, .não ál'eGS de concessão. > ., • 

·reO~et~r.por ta~to t.em.po,·pa,ra aqu,t:- . Oulro. prob1ema .C!ue assola nosso .llerve. pa.ra tradUzir. cOm "fidelidade, lI.VI - ValOr total da Jnd.enlzaçãl 
T!J.rubém h. copa. êll1nrªSR. de l!:.'S.tado é· o f,ina,ncmmento pará, im~ os dlzere..o; e algarismos prosãIcos no- do pe&oal, de .acôrd'o oom a cansou 

~Cf'n5m'a. mista. l"lU OUi> o F."'-t.'lno ri.; pCrwntes. j~dustrias, de çarâter. alta- tas pl'omissórIas? ' daçí\o de.1::. leis do tral1alhO. 
P'1!flJ.nA é o malor acio,.,1<;ta, t,em-pela '1lente pl·l?rltâri~. qu~ se constltu~am salà das Comk.Y!es, em 20 de se.. UI ~ Do prego de compra :meneio, 
frenle Uf'<l.€xtp'l..<;o P diffcil nl~no ng .. e consegUIram fInanciamento externo tembro de 1964. - Getúlio Moura. nado nll cláusula .4~, serão ·deâuzld(), 
ra, -execllta!'. ,81>0 inún1er3~'1l<::"'~S hi~ nnra equlpamentos a serem importa- N? 61 . os valores c()n .. ~tantes dos' itens ·TI..! 
d!'o-elétricas ul.'ln~lnd3s" .... ar.mêle Fs~ dos e os ãevidas r2B"j.strOs na SUMOC, - b, II,IV, !I.V e n.vr. 
t.ado, e oue a~ual\dam Cll·nitais t)3:ra "Oorérn n&.o conseguiram, aindá. nnfln- Suprimam-se as cláUSUlas décima. SaIo. 4as Comissões. em 20 de Se· 
se concretiza.rem, a fim dp nlll'! St;\ ciamento p.a.ra·as_ob::ro.s cMs ·que E"e primeira e dia, na segunda da minuta tembro de 1964. -.Getúlio Moura. 
criem novas e. inrt)01't.ant.p-,; indústrias fazem necessárias.' . de cO,utrato, - N? 64 
!nao~ela UnI ~ n ~'e ÕR li'~~P\"Mão, in Entendemos· que na .. hipót~<::e da ,~ Justificação . 
clus_ Ve, a. Indu~tl'1!l.. netroauJmiea tCon.. EletrObráS estar em condições à épo~ Não se· justifica a. isençãd ab'SOluta A parte final era cláUSula vigésfm~ 
sern1en t.e ~ pvn)nra('Jlo r1'O xídl"l-, fi. ollal' d ' 1, ti 1m ~t tax 1 t quarta. passa- ã. ter ao seguinte -reda· 
nrnduzirâ.. [:oó de enyóf"i1' 1.60.0 tont ICa., ~ u ... aa: aa .conversões ~~ q.ue tr.a. e p .. ", os, as e ema umen OS, ç~o:'. ., 
!adl'!.s por rl"Íé, ~t:l1nfnndtS.: e muito.' o ta. a Cláusula 01tava, inciso b. 'do presentes e futuros, de que '.se quer "1!:s.te rontrato é celebra.do em Bra, 
tJns.<: .... con~umc. q-tU.,l Nue é dp. c~rca. co~trato a.provado .pelo pOder E~e; benMfcior a v-end'edora. lima, Estad~ UnidOs do, Brasil, nt 
õÃ ~!)f) tonel::ld~~ d1.hi"l<; r.ontra um CUtl.v0,. para Q cOl)lpra das OOncess,o. O de que se c()gita não é apenã.s a dia, mês e abo achna. Dlimclonados". 
h+41 de "n1'odudío rnR""~ -d P :rDE',na.s, nár1as, .. nada mais. justo que as im· Isenção de tributos ou emoluméntos 
?Ii toneI~d:ôls. aument!'lndo dêsse mo- portâncNlS respectivas:. sejam ent,re~ devid(),s no &to do contrato. E' mnD. Snla. da.s Com~, -em 20 de se· 
do. as riquez.aa: e tendas nac!q-n:t!.IiI. gues ao Banco Naciona.l do Deaenvol.. isenção -"ndisseminnada que cahe " tembro de 164. - Noro12.ha'Ftlho, 
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• I 
1I 

Número ) I10me I A!tera,âo p"opost,; 

_.-
22' ,\ João Agl'ipino .. '/ ... :,,1 ~,~'i'~, ~~ lHa ao artigo 29, 

~_.-- .~, ~. '-. - - . ----;--1 
" I ..' I '. ~. I João Agrip[no ... ,:.,': P,CI'e:-;cenl:l ~ ao artigo 29, 

__ --'--é 1_. . . t 

'1·. . I I 
~_4 __ II_N_O_'i~_n_h_a_. _P_:I_~l: _,_:_:_. _",",1 ... _D_,~_~~~'~_~e~~ção ao art. 99. _ r . 

, 1
', ; ... : . .. 

~I' 
.!.. 9. 

8 

10 

no § 19 "do art. -lO; 
.- 11,] § 49 do art. -39; 
.No § 19 do art. 10 as palavras: Ucoutroladas dire~a ou lndl 

.. ret~m_~nte pela União Federal ... " 
, ,As palavras "de Planos Diretores" e ,I'Planos DiretC)res" 

-= do 09 VI do art. 17: 
- dO 09 'Vn do art. 24.; 
As palavras "serviços e equipamentos urbanos"~ 
-:- do n9'VITI d$> art. 17;' 
- do nl? VII ,do a.rt. 24;_ 

Se~aã.o Conjunta; 

7 II ~elE?n Mac.ulan ....... 1 Dá :~J','ã u('daS'ão ao artigo 29, '/ 

11 ~-\ ~" .• ,-.~'-'-'----, Em.."Jde s~tçn~bro.de 19M" às 21 horas !!30 minuto 
I . I Da nova n':d~,ção a parte final JJn -

2'" Sessão Legislativa Ordí,nár~a 
Sa Legislatura 

I ~oronha FDho .-,'., .... - cláU~l1l\l 241'!. "";-;'::-" fiUfl'DJ\.1f flQDIA' 
I I ~_:. 

64, 

I 
28 

r ,. >-1- - . . . .\J-(d9_p~§ldinéral ~(~ar.çiat), _~o. -Pl'Ok:J-o _ d-e r.:.~l· uI? . 2. ~Ô6-B~6.Lne. C~ 
F:lho .: .. ~.: ... ~D.~. no\'~ l·ed~ção.~q art;go lI? nuâa üns Deputados ~ 75-64'n(L~p~do ~ed_er;t).l. qll~ ~t.ituLslste!l1a 1?a~ 

~ ___ -',.~~., p:om0\ eL....!!-.,SQ.n.sb:UjiO d'epa?lfaçges dê ,m1ere.sse soc131, tendo " Relatol'!< 
/.'1.011 TI 15, de 19M.:-di!:.p~m::ssao_Mlsta._-;. •. ~ u' " ' 

~ Noronha 
I _-'-:---~ ~_. _. -_ ........ 
J> . -' '1 

26 '" I N,01"onha Filhoà ........ I.silPrime~9 art.· 6IJ. 
'1 . _~ ________ ~ __ _ '~ .. ~"~-,-~~~.~---c.~-~--c--7---.~ 
\. . j 

5 
AcreEcenta expres.<;ão ·final do' Arti

,gô l(!~ • 1 Téôfilo Andrnde; ~"''- '-f 
- .. ----'-._'-~-- ---'--_._~--~--"""" ... -, ...,-

.. 
Cédula n~' 

.: .1...:':'-

9j~ENTAÇ~O ~ARA A VQTAÇ~O ' 

~ '. Dispositivo a ·que" Se' refere" 
As pahw'l'as " ... de construção ... " -.. .... 
- do nO VIII do art: 17; • . 
'- do ,1<) VI do art: Z4; ; .. ~_.: .... ' :' _','" , : 
as pamna.-,; '?'e que obedeçam às_ nO!'mas técnicas .'fixadas pel 
. ....' Serviç<J Nacional àe' Habitação e Uri?anismo.·' 

I '1 
! ''Teófilô ·Andi·aqe, .• 'T·· .. J 

., -' "-- .. ·-----'-i --,' 
.). ,. 27, t 'Tf!ôfilo Andrade -.:;;.:) Dá nova redação a.o artigo' si . 

3 
A 

. '5 
-6· 

N. X. do arL 18 (totalidade) 
Do art.· l~- a palavra "SÕ1nente" 

.. , ' 

§ . lI?, do al't. ,21 (totalidade).; . 

. ~" 

.," ' 

_:....... __ . i,-._~..,. 
I ' 
I Teófilo .o\ndrade , '. 1, 

··'····1 A:::rs:::centa ul:tig,o onde' couber. 
. 

31 

. I . . . > . . 
'j Oswaldõ Uma Filhõ': .1-ÀJr~centa. 311igo 

-~ . .. . - I" .' I. . . , ,-~~ -.:.......'---- --"-_.-'------'--..,-,..,....--

, II Oswaldo Lima F!lho ,.1" ~cre:scenta artigo -onde couber. 
I 'I' .. . 

~~---~---- ~---~~~~~~---
I, I . 
I OS\\'aldo Vma Filha . '1'. 4::;i'e.:c.enta. artigo onde cOllb~r. 
I '.' ,. '. 

41 

I I~' . 

j Unir!o 'Machodo e - ou-I.. ." 
I tros 81's. Deputàdosl Acre..."ICêilta 

i . 

31'tigO 'onde c~uQer, 
I' . I 

---_._--',:--- . 

46 /. Un3!lO ~ach~do "e 'ou-') ~ . .C,;' •• 

. tros , SrS. Dr:putado.<'l· A:H.3eenta al'tigo onde c~tlbe!. 
. I _'_~_~-,--......::...... __ ... , 

I Unirio Machado e ou-! 
,. . , 

I . tr?s ,.,Srs. Deput_adOS; ACl'eJeenta artíg'o ,onde couber. 

'. . . I 
',. , 

0001'.: Tõdas' a~ Emenda.~ foram aceitas, Pl'eJiminarm~te,' l!a:a. exa.:.· 
me do Relator e da Comis1;ão: . -;, 

Sessão CO~l~_~~. 

t!-.S~~~C! j..Çg~.!!ttta IOnJ!!.I~~~a 
~.- 6- (.' • • • ~ 5" Legislatura .: 

"Em 22"de setllnlbro d~'19,64J_à'; '2l hO,ras..!! 30.'ini;tuto~ 

. ORDEÍ\1; J2.Q;I~!.I\. 
, ~ () . .. . ''- ,~ , 

•• 1;' ... ~eJ.!LPr~jº~npjal.Jpalci)ll) ,aQ..~r.QJn.o_jl_e~ ~i _1!~_t_O.o6:B-6~. pa. .c~ara. 
.. ',~o...>; Qgp..ill!J!Qh .. !lY.!' 7§.-~ .l!O ... -s~n"adod Fedir!!!,!. qu_e insíituf: :SiStema. pa.ra 

promover a cCDstruçfu> de _ hablíà~s e.,l'Q erease \ spcial, tendo Relat.6.1'10, 
~~..]Ll®~ -<li. f?'_m)ss.ã.Q......Mis.ta. - . 
~ . . ºRIENTA.QãO."l'~~U,P,TM,,() 

'Cétlula n? . D1spositlv(f ,R, que Se refel'e 

1 , 
3 

• ,~ 
6 

~ . . , . ' 

N9 ~V do art .. 49 (palavras vetadas);. 
N9 V do art. 49 (totalidade)';··.. . ' 
§ 29 do, art. ~59 . (palavras ve~uas)~: 
n 79 e 89 ,do 'art. 59 (totalidade); 

'N9 II (!'O art .. 89 (palavr8ll. vetadas) '; 
li IV do :'Ia·r..· 9q· (pala-Vl'<ilS vet.ada.:); 
A', vala \Ta .. feCierais" 

. \ 

\. 

7 
8 

'9 
~ 10 . 

.11-j 

§, l0 do :Íl't. 24 (pa'lavras vetadas); 
§> 2.9 do. art; 2 i-o (palavras vetadas); ". 

. ~ '3° -do 'o.l'Í; 24 (p~lavr~ yetadas)", _ . .;" _ 
. § 1~ do at·t.· 28 (totalidade); . 

§ 29, do art" 34, (-totalidade) : 
4rt. 5O'\palavl'a~ vet@.d~). 

..... .; : ... . . 
.-':; -, . ,. 

Sessão Conjunt~' 
a-a Ses~ã~ í.e~slath":l·;OnTi~ria;' " -' 

5'" Li'g'islafuh"-' 
: . ". .' ~' .' -.. : 

EnC24 de 'setembro de 19'64;'às'21 hor'as'e 30 min'üto 
~~ -. ...... _~.' -......-. . 

CêdtUa n" 

1 
2 
3 
<I. 
5 
fi 
7 
3 
9 

elO 

~. OÍUENTAéÃO ~PARA"A-.YOTACÀO 
i --

",~ -. DL~positiv~, a qtlfi' se 'retere. 
~- .• "....' ',' ,I:' • /. . _ • 

• Al"t, 54 (palavras vetadas); ••• ~.: 
_ §.19 • do. art. 54 (pa~vras_ve!'-n.das); 
.,. § 2? do al't. 54 LJ>alavras vetadas}. 
•. § ~S .do art.'" 54·· (tot~lidj1~q~>. i. p. ' 

§ 6'/ do art. 54 (totalidade): , 
Alínea, "i"~do 111'''. {)5 (totalidade): 
§ 29 do. art. 55; . 
Parágraf:o"'úfiiCO' dõ ãrt .... ,fiô,- ••• -.. ' 
Do § 3° do art. 6~ a~_pala~'~~ ~'as Fupdações"; 
Do ~ 39 do 'art. 6;) as palavnls: " ... ém Brasília ... " 

.. r .BrasHia.~' .......... . 

" 

e ...... { 

-.. ~ ~(&ll\'oc!\"ão dl.t...scssão--=-c~njunta:;. P!1I',,, receber a \'isita. ... d.~.S;!ltfe.," de 
1!sfâdó-ftsírãiiieirõ ""---='--:..>fLc

_ 

O Presidente 'do Senado Federal, nô.s têrmos do art. 19. si"'. do I:teg 
men.to. Comum;;: c.gnv:Oca....as_duas:.....C1lsa.s.. .~o .. CQngresso _ N.acionai . pata, e: 
~o_e.QnJ.u..nta--l- '~"real1zar-se no dia 23 do mês em curso, às 16 bOras e ~ 
m1I:utA~s ... no.J!1"e.!láÚo~Cãmp.~a, d9s: D.eput~dQs .... r_ecebet~m a. vb,ita..de Sl 
Excelencia o sen~E'~ ~P91d SMa!:. Se~ghor,a. .~resi~el)te ,do .... Sepczal . 

senado Fec.eral, em 16 de setembro' 'de' i964. 

AURO MOT .. i'lI.A A~DRADE 

co~n.wªcã~ 'de _ses:mo ';011 iun~~_~ i~~!:j=!.SãO de l"~~ ~re~!dc.!l_~ja,l" 
~. Ô P1-esi~nle ao senãdo Federa!, nos-..têI'frlos do arf. 70 § 39 da. Cone 

titmção e do art: ~9. no IV. do Regim~nto Cômum, . convocá as duas Ca.s; 
'do Co~resso NaCl~nal para, 1tm_~_Õ.eL5!.Q.nU!nt-a.s a re-a1l1..a.rem-se u< 
~~2.?~L~_~f..J!e.rMte!!l~bro ~r!.e~!-e-,.-:.u:: 2-l--!12raS e_:W mh~,u~, 00 PIE 
nArlO ..<!&_q~at:a .. dos. ~epuooaos," ooliliecerem do veto presld~nclal ao '~::Jr( 
~~~_Le!- ~!.l~_ ~.~OO-.B, ~e 19tH, tia_ Cânlura_ e !l~' 75~, de 196-1. ào "senado 

' . 

.. ",,-
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. tU.!..e-1~Ji,~u~ I~tema 
..&se .soc}_al. 

-Senado Federal, 16 de Eetembro õe 19&4. 

AURO MOURA ANDRADa 

. presidente 

. O Presidente do Senado Federal, nos têrmos da al't. '10. i 3°, da C~nsti. 
tuição e do art. 1°, nO IV, do Regimento Comum, designa. a sess~o conJunta 
a l'ea'lizar-se no dia 30 de setembro corrente, às 21 horas e 30 mmutos, para 
aprecja&~o do veto presidencial ao Projeto de Lei (nO 1.137·B~ de 1963, .na 
Oâmara e'no"llO, de 1963, no Senado) "que altera o ar~. ~89 d~ Lei nO 1..~11, 
de 28 de outubro de 1952 (Estatuto cios Funcionàrios Publlcos Olfls da Umao) 
no tocante à acumulaÇão de cargos pelõs médicos, nas_ autarqUias, sem pre
J.U!Zº _da matéria, para essa sessão já progl'amada. 

Senado Federal, 9 de setembro de 1964. 
Senador CAMILLO NOCUElRA DA GhMA 

Vice-Presidente, no exercício 
da PresJd~ncia 

o Presidente do Senado Federal, nos .têrmos do art. 70, t 3°, da Cans. 
tJtuiçãa e do art. 1°, nO IV. do Regimento Comum, convoca as ::luas Casas 
do CongreSSO Naolonal para, em sessão conjunta a realizar-se _ no dia 30 
de '3etembro do me em curso, -às ,21,30 horas, no Plenário da ·C'ãmára do.s 
Deputados éonheeeiem ·õos -seguintes-vetos presidenciais: 

- 4Q prOJetcLde LeI n° 2.023-64 na CAmara e nO 84-64 DO, Senado, que 
exungue. ca,rgpD. e .crfa outros ...... no Quadro ãa Secretarfa do Superior..I'l1bu-
naLMilitaLe, dll outras provIdências (ye~ _parcian e •. 

-l Ao_et0leto,_de~ Lei ~n~ __ 5~7~A.=63 nf! Câmara f!. n" 91.64_ no Sena.~o qUE 
estende. para o exerclcio de 1963 a vtgªncla do credIto êspeCIaI <re ..... .. 
C.rL500,OOO.OOO,OO 'quinhentos milhões de cruzeIros) autorizado pela Lei 
Dl'. 4. tT1C: __ d.e:!9_6~ ~. t!91_-Qe. ate~ªer 8_ d~p.ese eleftor'ars (veto total} . -

Senado Federal, em 27 de. àgost~~ de 1964: 

Senador CAMlLL()' NOGUEIRA DA GAMA 
Vice-Presidente DO exel'clcio 

da Presidência 

_. O Presidp.r·te do Senar)r. Fed6ral, nos -têl'mos dQ art. 'tO, I 3°, da Conshl. 
tuição e do art. 19, nO IV, do R-t$1IIlento Comum, convoca as duas Casas dCl 
Congresso Na.Clonal para, WL$~~do. conlunta á J!~alizar.se no dia 1° de OU~ 
J;ubro do I\no em curso. às 21.30 h!)ras. DO Plenaria da Câmara dos Qe~u
L"ldºª'-.conheoetem dos seguinte.!'. vetm presidenciais _Iparc,ials): 
~ _·~o Projeto_de Lel nU 4; de 1964 IC,N,), Clue modlfica a -legtslaçác 
-aos impostos 'q'3 ~~umQ e rl(Lsêlo e_ dã outras providências,; e 

- ao Projp.tc d~ Le1 nll :;L067~Bi64 na Câmara,. e nU 85~ de 1964, no SI!. 
naQo. Que al~era a Lei n9 i.131, .de 3 de setembro de 1962, e dá. outras pro
~e:_nClas4 

Senado Fecel'a!. em 2 de .Ectembro de 1964, 

Senador CAMILLO .NOGUEIRA Df\. UAMA 

Vice_Presidente. no exerclclCJ 
. da PresidênCia 

o PreSidente do Senado Federal, nos têl'mos do art. 70, § 39 da Cons
tituição e do art. 19, n9 IV, do Regimento Comum, convOCa as cuas Casas 
do Congresso Nacional para, t.lU_sessão' conjunta a realizar-se no dia 7 de 
outubro _à.s 21 horas e 30 mInutos no plenárIo da Câmara dos Deputnd06, 
(Q~te.tn::'qQ..sJeiÜit1tes _ vetos pI:eSidenciais: 

- a.o_~tQjg.tQ_4~ ...... L_ei n.9 2.098.B.~64, na Cã~ara e n.o 97-64. no. Sepado, 
q"ue estabelece normas para a, l1cltaçao de serVIços e obras e aqmslçao de 
tna,t.eI'ials, na..Servjço. Públtco (Ia _ Un1_ão ... e' dá, outras providências; 

- Ao~~_t:Qie!o_de+L~i !l? 3.090-S-61, n_a Câmara.e n9 128-64, no Senac~. 
que transtere para......,LUmv_el'sidade d"o BrasU o EscrttOrto TécntCO"" 'da- CI
dade UnlvenltãrlR. da Div1slo-de~ Edi!fcios t'libITcos dó Departamento Ad~ 
m~~ra~vQ.J'o §.el:viço púb!ico ... e dá- onLi'as providências. 

Senado Federal, em 15 de setembro c!e' 1964. 

AURO MOURA ANDR.',m; 

O Premdente do Senado Federal, ttVs têl'mos do art. 70, .§ 3Q, da Cons
·tituição e do art. ~19, nl? IV. do Regimento Comum, designa a sessão con· 
h!!2.ta a. realizat:-se no dia 7 de outubro próximo, às 21 horas e 30 minutos, 
'ªt:a _R.P.ITC1ãS.ã9 ~o v~.o .preS.1de. ne. la! ao pr-OJeto de Lei (D9 124 •. de 1963, no 
~I!.a.ffO,~...p~a.084:BJ-de 1964 ... na Câmara) que modifica o art. 16 do De
tfLetp~lel n~ 5 .• 452-l-~de_ .19, dE: .maio de: 19~3. (Cossolldação das Leis do Tra-
ba,lhC?J, sem prejuízo da matéria para, essa ae,ssão já prog~amada.. • 

Senado Federal, em 16 de setembro de 1964. 

AURO MOU~A ANDRApE 

o Presidente ~ Senaco Federal, nos têrmos dO art. 'lO, § 39, da OO~
tltuição e do art: lJ;!, n9 IV, do Regimento Comum, convoca as duas Casas 
(lo COngresso Nacior.al para em sessão conjunta \ reallzar·se no dia 13 de 
Q.ut_ubrs' dp -ª!lO ~~_ cur§.O, }l,s 21 hor_~s _ e -:til rnfnutosa. nô plenário da Cá~ 
IPAll. __ o.s. Depul.a.aos .. coiiliecel'em, dos seguintes vetos presidenciaIS: 

- OQ.boWO.de..r.e!nQ 2,t4<l-B-64. na Câmara en' 112-64. no Senado, 
q!le a.utoriza a Socipdade Braslleira ce Educação a aUenar terreno que lhe 
(õ1oc.-a-õo -pêla Uní:1o FederãI (veto parcial) e -=-a.Q _PrõleJ6 __ cl_e _Le! n9_ 10:i-B-.:63, na Câ!l1~ra e n9 35·64, no Senado! 
que da nova redação ao § .iQ ao art, 77, da Lei n9 3.1107. de 2&-8-60 - LeI 
prgâlJk.a._d$_~r_e..Ylç!ênçi.a _Sopi~l ...cveto tº~al). 

Senad.õ Fedel'ãl, em 18 Cf'. setembro de 1964: 

AURo MoUJI.~ ANDIi.~DE 
Presidente do Senado Fedenu 

EiENADO 
SESSÃO L EUlSLATl V A ORDINARIA, 

DA 5~ LEGISLATURA 

ATA DA 159' SESSÃO, EM 21 
DE SETEMBRO DE 1964 

WESIDl':NCIA DO SR. NOGUEIRA 
. ~QAMA 

ÀS 14 hores e 30 minuto;; acham
se presentes OS _51'S. Senadores: 

Adalberto Sena 
Vivaldo Lima 
Edmundo Lev~ 
Martins Junior 
Pedro Carneiro 
Lobão da Silveira 
Sebastião Archer 
Victorino Fren·e 
Joaquim Parente 
Sigefredo, PachECO 
Menezes Pimentel 
Wilson Gonçalves 
WaJfredo Gurgd 
Gonçalves de !~brantés 
Peliioa de Queiroz 
Ermirio dE': Moraes 
Silvestre péric-les 
Dylton Costa,' 
_-\loysio de Carvalho 
Josapha t ·Mal'inh..J 
Jeffuson de Aguiar 
Euriéo Rezendl; 
Raul Giuhert.l 
Auré~io Vianna 
Bmedicto Valladares 
NoO"ue1j'a da Gama 
Ar~ando Storni 
Jo..'ié Elias 
Filinto. Müller 
Bezerro Neto 
Irineu Bornhausen 
Guido Mondin 
Daniel K:'ieger 133). 

O S1L-~RK!SIQt;;\"'rE; 
;;ogueir;--d-a -ã~ma) - .~ lista de 

pl12senca acusa o comparecin~ento je 
33 Srs: Senadores. Havendo número 
legal, declaro aberta a sessão. Vai .s~r 
tida a ata, 

O Sr, 29 Secretário procede à 
leitura da ata da sessão anterior, 
'lue é sem dr~bate apl'{)vada: 
. O Sr. 19 Secretário lê o seguinte 

EXPEDIENTE 
- a ,QFICIO 

Do 81'. 1 Q secretário da Câmara dos 
Deputadss, nf) 2.3411, encaminha.ndo à 
revisão do Senado o seguinte projeto: 

Proieto de Lei da Câmafª 
r N9 16~~ geJ.964 

(se' 2. 215--B, DE 1964, NA ORIGEM) 

Prorroga a vigência da Lei nú
mero no(í, ãe 28 de dezembro_ de 
1950 (.Le_i E..l!. l!lqui!inato). 

O Congresso Nacional decrem: 

Art. 19 Fica prorrogado, ate 30 de 
novembro de 1964, a vigência da Lei 
nQ 1,300, de 28 de dezembro de 1950, 
com as alterações pOsterio~s. 

Art. 20 Esta lei' entra em vigor na 
data de sua publicação. 
. Art. 39 Revogam-se as dÍspooiçôes 
em contrál'Ío. 

... A Comissão de Legislação 80· 
eia.]. 

~PARECE[L . 
Parecer n9 1 .035,. de 1964 

~. - . 
iQbIt: _a _Emenda ao projeto de 

Reso7urão_n' 4L de 1963. da Co
missao Diretora .. que exonera, a 
pedida, o Sr. Antônio Carlos de 
NogueIra, Auxiliar Legislativo, PL-
10, do Quadro da Secretaria de 
SenadQ Federal, 

Rel.ator: Sr. Heribaldo Vieira. 

1963, em vista de. questão de ordem 
levantada em Plenário pelo Senad0r 
Aloysio de CarvalhO, para que o Pro~ 
jeto menci:ol4e a partir de que dat.ã.
deve ser dada a exoneração requel·ida. 
pelo Auxiliar Legislativo, PL·10, An .. 
tônio Carlos de Nogueira, o Sr'. 19 Se· 
cret.ário, Senador Ruy Palmeira, em 
Ptlreo-~r oferecido &- Comissão Dire .. 
tora, sugeriu a. Emenda seguinte: 

"AcrN:cente~se ao artigo único 
do Pfoje'to, em seglllda à expres
do "a. pedido", o seguinte:· 

"em l(l de f\evereiro d'e 1963". 

No Plenário, em sessão do dia 17 
de marÇo de 1964, -tOdavia, o Sr. Se
na.dor Heribaldo Vieira levantou nova 
questão de ordem sóbre ao exatidão da 
data mencionada. na Emenda, escla
l'Y;,c,endo que a data deva-o ser 10 de 
janeiro de 1963. quatldo ocrreu a va
cância. sendo novamente, retirado o 
Projeto da Ordem do Dia, 

O Sr. 19 Secretário, SeThador Di
narte Mari7., achando precedente (t 

que.~tão de ordem, ofaeceu à Comis
são Diretora, n~va Emenda, as."im re_ 
digida: . 

"em 31 de janei:-? de 1963·'.· 
o EXl11o. Sr. Presidente manda dis

tribuir o proce~5() ao 8r. Senador He
ribaldo Vieira, a êsse passo, fazendo 
parte da. Comissão Dire'Wra. pa.ra que 
.sôbre a nova Emenda do lJ;! Secretá
rio. 
- Tudo be~ . examinad'o, verificamos 

que: 
U) Antonio Carlos de Nogueira, em 

requerimento datado de 1f)-11-1963~ 
pf'diu exoneração do cargo de Auxi
liar u:gislativo, PL-I0, a partir de 
31 de janeh'o de 1963, sem declarar o 
motivo determinante do seu pedido; 

b) que. consoante' informação do Se
nhor 1Q Secretário, Senador Ruy paI· 
meira, o pedido deco~u de haver o 
funcionário tomado pmse em cargo 
público do Poder Executivo, em 10 de 
janeiro de 1963; 

c) que o Sr. Diretor-Geral man
dou sustar os pagamentos ao Sr, An
tõn:o Carlos de Nogueira, a parUr de 
17 V-1963· 

d) quI" So~ acham depositados no 
Banca do Brasil, w. disposição do Se
nado Fedeml, as impOrtâncias pag'as 
a Antônio Carlos de N:Jgueira, a par~ 
UI' da data do seu afastamento, ou 
seja 10-1-1963, quando o mesmo 38-
swnlu cargos público do P.oder Exe~. 
cutivó, 

. Assim sendo, chegamos à conclu
são de que a exoner,;tção dr.?ve .i:ier 
concedida a partir de 10-1-19{i3 e não 
a partir de 10~11·1963, COra0 sugere 
o Sr, 19 Secretário. Senador Ruy Pal~ 
meira, ()U 31~1·1963, co-mo propõe o 
Sr. Primeiro SecretárIO, genador Di
narte Mariz, pois.a vaga no eail'go, se_ 
g'undo dispõe o artigO 140, § 311, inciso 
IV, da Resolução n9 6, de 1900, oC()r
re na data da posse em outro cargo 
e a data em que Antônio Carlos de 
Nogueira tomou posso no cargo pl1-
blico do Poder Executivo e ocorreu a 
vacância no cargo legislativo que 
ocupava, foi 10-1-1964. 

Ainda, consideramos que o at<> ex.ú. 
nerat.ório deve mencIonar o dispositi
vos le~al do seu fundamento, -pelO que 
sugerimos, que a Emenda. deve ser 
vasa da, nos ta-mos que, a seguir, pru::_ 
samo." a redigir. 

Eme'nda 
Ao pr'ojeto de Resolução nn 41, de 

1963. 
Intercale-se, no artigo único do Pro

jeto, entre as palavras "a, 'pedido" e 
I'do cargo", f3S ,EJ!g'uJnf:.es: ' 

Tendo sido l"I~tlrado da Ordem 
Dia (l projeto .de R-e.s-olu-ção nQ 41; 

"em 10 de janeiro de 1003, de 
do I acõrdo eom o artigo 140, e § 1 "'. I e 
de * 39, IV da R.ea.oluçào n'" 6, ~ 1960" • 

• 
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DECRETO LEGISLATIVO 
N9 , •• , de 1964 

Mantém o ato do Tribunal ele 
Contas ela. Umão denegatório de 
registro a; contrato de emprésU
mo, ·celeàrado entre a Uniao Fe
iteraI e o Govêrno do EStado do 
pará. 

o Congre~o Nacional decreta: 

~
Al't. 1,9 § í: mantido o ato do Trl

imal de Oontas da União denega. 
tio dê registro a contra ta de em
éstimo, celebrado, em 24 de maio 

e 1963, entre a União .Fedel'aI e o 
lXlovêrno do Estado do Pará, no mon-

f

tonte de Cr$ 100.000.000,00 .(cem 
milhões de cruzeir-os). com recursos 
provenientes da colocação de' "Le-; 

entrará em vigor na. data de sua 
publicaçáQ, revoga<1a.a as d1$poslc6e.s 
em contrãrio, 

O SR---YAEJ!IDI:l'i'l:E: 
(Nogueira da Gama) _ Está. es~ 

gbtada a matéria da Ordem do Dia. 
(pausa) 

Nada mais havendo que trataJ.· vou 
<encerl'a·r a. .s~.sâ·o de.signa.ndo para 
ao próxima a. s-eguiÍlte 

~são d€' 22 de setembro de 1004-

(Têrça...feira) 

MATIIRIA EM REGIME 
DE URGENCIA 

1 
\

tras do TeEOU1'O". I 
Art. 29 - 1!:ste Decreto Legi.slativo . 

entrará em vigor. na c.ata de sUa 
pUblicação, 1'€vogadas .as disposições D'1.scus.são, em turno único, do PrO ... 

:em contrário. jeto de Lei da Câmara. nQ 156, de 
único, da 1964 (nQ 1.821-0-64 na Casa de 01'i

,!:".!"e,oa peTa -Co': gero) que cria o impôsto úniCo sôbre 
:~-="""'r~" seu 'Pa- os mlnexais do País, dispõe .sôbre o 

-d:O- :Pro.. prodUto de sUa attecWdação, inSti tui 

~~~~~~r;~~!!~ llÚ·- 'O FUlldo. Nacional de Mineração e dá -da outras provid.ênc~ (em regime ae 
(númety urgência, nos têrmos do art. 326, nú
origem). mero 363-64, aprovado na sessão .de 15 

"i§~~~~~~t~~~~~r.: de. do mês em curso), dependendo de 
~ de pronunclaInento das Comissões de 

de MInas e Energia., de. Economia e de 

camtora _ ~,;;i,::ô""",= ,~~~~~~~.!i€. Finanças. 
.MATIIRIA EM REGIME 

NORUAL 

Em dIscUSsão, 

r .Se nenhu.m dos Srs. Senadores pe-

I 
dir a palavra pã..ra a discussão, 
lI!á-la-ei como encerrada. (pausa.) 
,:Esti).. encelTada. 

Não havendo emend.as, n.em requ.e
rimentos para. qUe a redação final 
Beja ,submetida a,. votos,. é a mesma 
dada como definitivam.ente aprova
lIta.- 1nd~e!ldenl<!!llente .de vo t_'H ã o, 
~d.<; têrmQ5 do ArtiEQJ.~ •.. d.o . .Re~ 
'lIm~ntQJllJerno, 

D Projeto irá WI1!!!luls.'lSãp. 
11 a; seg.uinte a redçzçáQ final 

aprovaâa: 

PARECER N" 1.007, DE 1964 

R'i'lag1UJ final do l'r01eto dIe 
Decreto ~ Legf!.silltWo 1Il~ 79, de 
1964 (n' 3S_A, de 1963, na Casa 
dc orlgêm) , 

2 
Vots'Ção, em turno ú11.ico, do prOjeto 

<le ResoluçÔ() n' 39, de 1964, de auto
ria da Com!ssão Diretora. qUe apo
senta Otávio JOSé de Anchieta no 
cargo de Chefe da Pottaria PL-3, do 
Quadro da Secretaria do Senado Fe
deral. ' 

3 

votação, em primeiro turno -(apre
ciação preliminar da constitucionali .. 
dade nos tênnos do art .. 265, do Regi
mento Interno) do Projeto de Lei do 
Senado n9 17. de 1964, que dá nOva. 
redaçãO ~o art, I, I 1', da Lei ." 
4,299, de 23.12.63. definindo a ""m
petência dos Estados para. cobrança 
e arrecadação do impôsto de venda e 
conslgIla.'Ções, tendo Parecer 80b nú
mero 923, de 1964, da COmissão de 
Constitu'çllo e· Justiça. pela reje1e40, 
por incOIl8titucional. 

4 

Votação, em. primeiro turno, do 
,Projeto de Emenda à Constituição nú_ 
mero 8, de 1963, originário da' Câ
mara aos Deputados (n9 2-A .. 63, na 
Casa de orlgem), que dá nova reda-

3,8.59, ambos do Esta<lo da Para!~ 
. ba.~ declarando 1.ncunstituclon,,;$ em 
decIsão definitiva do Supremo Tribu .. 
nal Federal (projeto apresentado ·pela. 
Oomt.ssão de COnstituição e Justiça 
como conClusão do. seu Parecer n\! 
927, de 1964), 

7 

Discussã9, em turno UUlCO, ao 
Projeto de RErSolução n Q 46, de 1964, 
que nomeia para o.s cargos de Taquf
grBJfo de Debates Elza Corrêa do Pa
ço, Haroldo GueirOs Bernardes e Levy 
Machado, candidatos habilitados em 
concurso. 

to topogl'jáflco e elaboração de plan.. 
ta cada .. tral do trecho ma.rginal de. 
Lag-oa do Norte, no Estado de Ala· 
·goas, tendo pareceres fa.voráveis sol:: 
us. 905 e 906. -de 1964, das Comissões: 
de ConstituiçãO e Ju'>tiça e de Fi
nanças. 

11 

Discussã.o, em turno únicO, do PI\.. 
jeto ae Deoreto Legisla.t1vo n\! 58. de 
1984, ·-origináriO da Câmara dos Depu
tados (n9 135-A..64 na Casa. de Orl
gem), que autoriza o Tribunal de 
Contas da União a regLstrar o têrmo 
a.ditivo, referente tio contrato ceIe ... 

8 brado em 13 de dezembro de 1954, 

D'""ussa-o t entre. o Departamento de Adminls ... 
, ....,... ,em urna ÚlllCO dO t - da Mar' h S JoSé R Projeto de Resolução n\! 47 de ·1964 raçao .in a e. o r. 0-

qUe exonera, a pedido, Lélia. Masca~ que, pa:a desempenhar. no Arsenal. 
renhas de Moura TaquíO"rafa d D I de MarInha do R10 de Jane1ro, a
bates, PL-4, do Qua'Clrú d ... Secl ~.ari'" função ete Técn1co ~eci.al1zado de 
do Senado Federal. a trabalhos a quer.te de ligas ferrOOas. e 

. não ferr-osas tendo Pareceres favorá· 
9 veis sob ns. 907, 908 e 909, de 1964, 

das ComiSsões: de COnstituição e JUg~ 
t.:ça, de Serviço PúbEco Civil e de 
Finanças. 

(Nogueira da Gama) - Está. en-

DiScuSSão, tm turno único do Pro
jeto ae Decreto LeZlslatlVo número 
17, de 1964, originário da Câmara dos 
Deput.ados (n9 .... 108.A .. 63, :;~·a Cr l1 de 
origem) que mantém decisão do T11_ 
bunal de Contas de.. União, denega.. cerrada a sessão. 
tória de registro a têrmo aditivo a evantU-se a sesSão às 15 horas. 
contrato entre a ComiEsão Execue.:va. If'''------------
do Plano de Recuperaçao EconômIca 
Rural da. Lavoura Cacauelf{l mE. 
PLAG) e. o Instituto de. Caer u da 
Bahia, tendo Pareceres favoráveis sOb 
na. 903 e 904, de 1934, das Comi~sõe<;: 
de Cotlstituição e Justiça e de Fi
nanças. 

10 

~ULç_L]l: T A_R_LA~D5 
~!.NADO FEDERAL 

Ato !!qJlir~lQr gll..ffil 

DiscussãO, em tumo único, do pro
jeto de Decreto LegISlatIVO nO 51 de O DiretorâGeral, no uso de suas 
1964, originário da Câmara eto'> DepU_I atribu1ções, resolve. d~iK.nar_ M. anoel 
tadooS . (n9 29·A-63 na Casa -de orl· Honorio da Silva .. Motorista Substi
gem) que mantém d.ecisão do Tr1bu- tuto.. FI'.:--5 ..... ..ll.at.lL!eJ - -e~~rc1cio rio 
nal de Contas da Gniao que negou. q:abinE'te do Pre§.içtept.e. d~ Comis
regIstro ao contrato oelebrado entre o Eao de Mlnas e Energia. 
~erviço eto Patrimônio da ~niã:- e O Secretal'ia. do Senado Fede1'al, em i 
/:jl'. Erastóstene.s Frnga Lima, para 21 de setembro de 1964 _ Evandrn 
execução do~ serviços de levantan:.en_ Men4es Via.nna, Diretor' GeraL --.,:OMISSÃO DI;: INDúSTRIA E COMÉRC.Ig 

~_'l'l:(),RIO CORI;:-.sPO:DENTE AO lIrnS DE JULHO DII lU", 
1 . .. --- --_.-

PRESIDENTE: SENADOR JOSÉ FELICIANC 

Secretário: Maria Helena Bueno Branlão. 

PARECERES PROFERIDOS 

--'~.,-------------

N"úrriero e Ementl RelaUlr Conclusão 

DECRETO LEGISLATIVO 
N' •. "DE 1964 .. 

Mantém ato do Tribunal de 
Contas da União deneQatórto de 
rer..t:8tro a co"'trato~eScritura de 
cessáo de direito ti p1"Om~sa ete 
c01npra e venda. 

Sãó ao parâgrafo l' do IU't, 28 dl> 
constituição Fedexal (autonomia dos . I 
Mun1cfpH>s) tendo Parecer favorável, Projeto de Lei do senado n9 31-64 _'I 
sob nQ 701, de 1963, da COmissão Es- Dispõe sôbre equipararão ao cri .. 
pedal ~ 

me de contrabando Ou descaminho I 
~ d .. locamenlo do oofé para.des-j 

tmo. dIferente do autorizado pelo! 
Instituto Brasileiro do Café. I 

SenadOr 
Atilio 

Fontana 

Pedida audiência: 
dos Ministérios 
da Fazenda e 
Indústria e CO
mércio. Aprova
do. 

O ConrrresS'o Nacional decreta: 
Art. 19 - 11:: ma.ntido o ato do TrI

bunal de Contas da União dene ... 
(Jat6lio de regist-ro e contra-escritu
rta. de cessão d::! direito à promessa 
-de compra e venda, celebrado, em 27 
tie agôSto de 1945, entre Manoel PàS~ 
nos Maia, como ouoorgante-c·edente, 
fi! ·a Emprêsa UOloniz&d.ora Madeira. 
Ba.nde.irante Limitadla, como outor
eada.-cefsionária, com a interveniên
eia das Emprêsas Incorporadas ao 
a uma área de 36.300 (trinta e seis 
mil e trezentos) hectares, localizada 
IDo Estado de Santa. Catarina., fron-

!
,teiriça com a Repl\blica Argentina. 

Art. 21' - ~ste Decreto Lellmlatívo 

5 
DiaCUSBãO, em tUrno UDICO, CI.o PrO

jeto de Reaoluçâo n9 40, de 1964 que 
suspende a execução da· Lei n9 2.'787 
de 10 de maio de 1962 do Estado dÓ 
Río Grand.: do Norte: ·declarada in .. 
constituciona<l pelo Supremo Tribu
nal Federal (Projeto apresentado po
[a' ComLssA.o de Oonf'tituicão suas 
conclusâo . d.e seu Parecer n9 326 de 
1964, depois de cttmpr!da a d1JJgênCIa 
proposta. no Parecer n9 205 de 19M I 
da mes-ma Comissão). ' . ' 

6 • 
J)lscus.são, em turno único· do pro-I 

jeto de ResolUção n9 41. de ·1964, que 
suspende B execução da Lei n9 2,037, 
<le 11.4.59 e do Decrelo n' 1.634, de 

I 
1STRlBUIÇAO REALIZADA 

Em 9 de julho de 1964 
AO S~"NADOR ATILIO FONTANA: 

(Em 26.7.64) 

PrOjeto de LeI dI) f:ptl.:ado n9 31~64: Dispõe ·sObre equiparação ao crI. 
me de contrab.ondo ou aescamlrrn-o e deslocamento do café para desUno dl
ferent.e_ do au~oriza-do pelo Instituto Bra:'3ileiro do Café. 

RESUMO 

Reuniões tooll",adas ..•.••.•... ,............ •••••••• ••••••••• 1 
ProJetos' dlstrlbuldos .. ,., .... "" ....... " ....... ,.",.",.,::... 1 
Dll~-êllcias SOl,citadas •... , ... , .. , .... , .................... ,..... 2 

Maria Heltl1a Bueno Bl'andãc OficIal Leg·islaÜvo, PL·6, Secretária d.:\. 
comi.S.são de Indústria é comérc!o: ~ 
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CPMISSÃO Di:: lEGiSlACÃO SOCIAL 

E.ill.iUpltUL VQn.1tEStP;~~}}~~XlS. Aj) )"~'~~ DE .JULHO UI-: 19pt 

PRESIDENTE: SENADOR VIVALDO LIMA' 

SCi.!;{'tário· C.út;d:o 1. C. Le-al..lNeto 

rARECERE;; rnOFlmlnOS 

Numero e Ementa 

Projdo de Dec'ret.o LegLsl,tivo nú
mero 30, de 19S4, que aprova 0.'1 
convençã.o concernente às normas 
mínimas de seguridade social, udo-I 
tada em Genebra" em 1952, porl 
OCíl.Siáo da. conferência Interna-l 
clonal do 'I'rnbalho, I 

i 
p~ojeLo de -pecret-o . LeglJla-th'o nú

mero 37. de 1964 ~ Ratitica, nos 
tê.mos do artigo 66, inciso l, da 
coni;lt.ituição Federal a ''''Con\'en~ 
çáO relativa às condições de em-

-. prêgo dos t .. l"abalhadOl'es de fazc.n-
I dRoS, concluída em Genebra, em 

1958, ~)Or cco.stão da XLII Sessão I 
da Conferência do Trabalho, res~ 
sa.lv8. dos os artigo.'! 15 e 20, itens 
~ e 3. cuja ratiflcaçft.o é denegada I 
com fundamento na autorizaçãol 
d(\. p!'ópria Conyenção. I 

Relator 

Senador 
ViYt11do 
'I .. ima 

Senador 
Attillo 

Font.ana . 

I 
I 

Conclu:.ão 

1

1 Parecer pela re-

I 
jeiç:5.o do projeto. 

Aprovado, s e III 
I . l'estriçôes. 
I I, 

I 

" 

Parecer favorável. 
Aprovado. sem 
restl'ições. 

I 
1?rojct.:l de Lei do Senado n9 57, det t 

1!J6:l. F!Xa critério para cálCUlOI Senador I Parece"! 'contrário 
do adicional devido ao empregado Vivaldo \f ao prOjeto." 
em exercicio da atividade ou cm~ Uma . AprovadO 
arnb:ente prejudicial à sua saúde.! 

----~_------~I--------~--
Projeto d~ Dr-creto Legislativo núme-I I 

ro 36 de 1904 - Aprova a ~COD~ 
.. venção relativa ao exame médicoj Sentl:âor 

.... , dos' pescadores, (N9 113), concluí~t Vivaldo \ 
da em 1959, em Genebra, durantel . Lima" 

PareCf"r favoré,veI. 
Apl"oyado. 

9 XLIII Sessão. tia. Conferênci3.1 I 
Internac!onal do Trabalho. I I 

---~--~--~-------

I 
Projet<l de Lei dã Câmara nQ 148, de 

1963, A$.<;egura. aos mensalistas, 
dia.ristas e empregadOS das enti~ 
d;:t.des autárquicas ou paraestatais 
no min!mo, 0.,; direitos oriundos da! 
con...~Hda.ção dM Leis do Traba-l 
lho. I 

I 
Projeto de LeI do Senado' n\' 18, dei 

1964 .. Altera a redação 'do art. 1:16 
da. consolidação ctw: Leis dO Tr:l~I· 
balho aprovada pelo Decreto~lel' 
nq 5.452, de 1 de ma.io de. 1943, e 
dA O\ltra..s providências. 

I 

projeto de Le! d. Câmüra n' 38. d.l 
1963. Regula. as atividades dOS'1 
Representante.<> Comel'ciais AutO~ 
!lomos. . 

.Attllio 
FOntana. 

senador 
Attfllo· 

F'<lntana. 

senador 
Vivaldo 
Lima 

Parecer favorável 
Aprovado 

Parecer a.prestn
tondo su"bstitutl
vo. 

Aprovado 

I parecer favoráve~ 
ao Substitutivo 

I da C. C, e JUS-

I 
Uca e contl'ãrio 
às emendas. de 
plenâr!o, Apro-o. . ______ ~ ________ ~r__ ____ __ 

Número e Emen.h 
! 
( 
I 

I· 

ã: 

Relatar' 'Conclusã-;) 

Projeto de Lei. do Senado n9 13. dei Senador Parecer pela re-
1963. Regu16 a profissão de Cor~ Attllio jeição ~o proje-
retOr .de Seguros do ramo viela. Fontana. to. 

- . Aprovado 
-----.-----c-----------7------=~= 
Projeto de Lei do senado n9 40. de 

1~63. ESt.abelece no\'os valôres pa
ra n.s Multas pelo de3cumprimen

. to. por parte dos empregadores 
da.'; leis Vabalhistas. ' 

Pt'ojeto de Lei <la Cân}.ara nQ 78, dei' 
1964. Dispõe sôbre o exercício dai 
profissão de carregador e trans": 
portador de bagagens em portosl 
do País, e d4.outras pl·ovidêneias.t 

I 

Projefo de Lei do Senado nO 21 dei 
1~64. Dtf'.põe sôbre fatt~s ao ':ser
VIÇO do trabalhador efltudante. 

- • . I 

Projeto de Lei 00 Câmara n!,' 4Q u.e 
1964. Altera dispo.si.tivos do 'De
creto-lei nº 9.295~ de 27 de maio 
de 1946, que criou' o Conselho Fe~ 
deral de Contabilidade . modifica~ 
dos pela Lei n9 570, dé 22 de ·d:e~ 
~~bro de 1948. 

senador 
Atémo 

Fontana. 

senad()I' 
Ruy 

camelro 

Senador 
Antonio 
Ca.rlo., 

Sena.dor 
Eugênio 
Barroo 

Parecer f,vorável 

Aprovado 

párecer favorável 
ao projeto. 

Aprovado . 

Parecer fa VQrá,
velo 

Aprovado 

Parecer . favorá
veL 

Aprovado 

Projeto de Lei da Câmara n Q 10 de'~ I 
1963. Altera o parágrafo único do! pareeer favorá~ 
a.rtlgo 2Q da Lei n9 3.149, de 21 dei Senador vel, oam emen_ 
ma~o de 1957, que dispõe sóbre as~! Antonio I das de nQ,s t a. T 
~SOCHld~ obrigatórios do Serviçal carlos l" A;~o~Mi:'Q pare_ 
de AS1;!stência e Serviço Social) ~ 
dos Funcionários. _ ) ~~, e as emen_ 

I-----'--~--'----
Projeto de. L:i d~ Senado n? 3, deI I 

1962. D1.'3poe·sobre a organização f 
do Ser~iço de AssistêncIa e Segu-l 
ro SOCial dos EcoDomiários e dá! 
outras providências. tl I 

s€'nador 
Antonio 
Carlos 

Parecer pela re
Jeição do proje
to. 
Aprm'ado 

,--------~--------
Projeto de Lei da Câmara nº 127, dei 

1963. Dispõe sôbre (\ remunera~1 
ção de profissionais diplomados! 
em Engenharia, Arquitetura el 
Agronomia. 

I 
Projeto de Lei do. Senado n' 175 dei 

1963. Dispõe sObre a contagem dei 
tempo de servidores requisitados 
pelas Sociedades de Economiaf 
.Mista, ê dá. outras pro"idêncle.s. I 

I 

Projeto de Lei da c"âmaro nt;t 35 . de 
1964, Dá nova. redação aO párá
grafo '1'> do a.rtigo 77, dR LeI nú. 
mero 3.007, de 26 de agôsto de 
1960. I 

I 
ProJeto de Lei da Câmara nQ 52, dei 

1964, Estende ao Município de 
Barroso, a jurisdição da Junta. dei 
ConciliQção e Julgamento de Bar·1 
ba.cena. ' 

:; 

SeOO1ior 
Antonio 
Carlos 

Senador 
Antonio 
CarloB 

Senador 
Antonio 
Carlos 

senador 
Antonio 
Carlos 

Parec~r favorá
vel ao projeto e 
à subemenda. da. 
C. C. J. 

Aprovada 

I Parecer favorá
vel ao Sub..<õltltu
tlV() de O. a.· J. 
com emenda d. 

I .ação . 
Aprovado 

Parecer favor .. 
vel, 

Aprova-do 
.~ 

( 
parecer favorá .. 
vel. 

Aprovado 

Projeto de Lei do Senado nt;t 16, de', I I 
1964. A1tera os artigos 39 e 40 da Senador \ parecer favorável 
~ n~ 3.807 de 26 de agõsto de 0t.gênio 
Hf60. BarrOs I aprovado, Projeto de Lei da Câmara nQ 110 de 

__ ~ ____ ~~=="_~~_-,---I _ _ _..:-,______ 1963. Altera O art. 189 da Lei 'nú-
. ~ 

Parecer contTá.rlo 
M emendas do 
Plenário. 

._ "_ mero 1.711, de 28 de outubro de 
. 1 I 1952, que dispõe sÔbre a. acumula.-

Projeto de 'Lei da tã.maru. no 139. de senado!" çã-o de cargoo, pelos médicos nasl 

senador 
Antonio 

Jucá -ADrovado 
~s d~e~~,!.prof""1l.> de cor-I, o ;;~!~gr I, p .. r':;0~d~árI0 autatquiruJ., "'f/:: __ ::: ( , 

"" __ "-'-"""'."'''''''''''''':0&",''','''''''''''''''''''''''==="'''-==-_~ .• ~,_~. ~.i------:----~'~==!.'~' __ - __ ---:~","'2" .... l_,,==~="-_;';·'~';:"'';;'''';;'' __ '';;' ___ J,I="""".=I~,~''"-,,-,,,·.::\~~,-Ôi;+.,::",/;JI=-=="··~~_ ... _ ...... ~·;~~",,, . ., 



• 

fórça-feira 22 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) SetEmbro de ~ 964 3: ~7 
.~~~~==~~~~~~====-. . 

PROJF1'QS DISTRJBUü}(J.$ NO Mf:S DE JULHO DE 1964 

------"-"-"-'-'----,-----

Número e Ementa 

I 
I 

Projeto de Lrl da Câmara n9 38, dei 
1963. Regula as atividades do.s Re
presenta11tcs Comerciais autõno-I 
moso 

I 

Pl:ojeto de Lei õa Câmara n9 121, :leI 
1963. Dispõe sôbre a remuneração l 
de profi...<:S1onais diplomados 01111 
Enge?haria,. Arquitetura e A8'1'O·1 
nOIDHl. 

I 
Projr.to de Lei da Câmara n9 78, °el 

1964. Di.spõe sôbre o exercício da 
protissão de carregador e trans~ 
portador de bagagens em portos 
do. paíS. e dá outras providências. 

Projeto de Lei do Senado n9 21, ~e 
1964, Dispõe sõbre faltas do t,'a
balhe.dor estudante, ao servIço. 

Relato!' 

S.:nador Vivaldo Lima 

Senador Antônio CarloS 

SenD.dor Ruy CarneIrt 

Senador Antonio OarlOs 

Projeto de Lei do Senado n' 40, de 
1963. Estabeleee novos valôres pa .. 
Ta as multas pelo descumprimen· Senador Attnto Fontana 
'tO, por parte dos .empregadores. 
das leis trabe.lhista.c;. I 

,. 

*'>Júrnero e Ernentr 

IprOj::-de Lei da Câmara 'nç 110, õe! 
1963. Alt.era G -3l't, 18~ :h ·.e~ mi-j 
mero 1.711, de 28- de OULübiO dei 
195'l, que dlbpõe soore D. Rcumnta-/' 
ção de Ci1l'gos, pelos médicos, nr.s 
3u~nrqui:.lS. I 

Reja/or 

Senudo!' Antonio Juc,\ 

Senado!' Eurico Re?enãe 

prejcto de Lei do Sena& ... V 17tl, dei 
1963. Concede apose!}.wdoria. In-I 
tegTal. ~ú.s vinte e Clr;co ana:,; de 
se!oviço, a trJdos OS t.-abalhadores i 

marítimos que executrm trabalho· 
~~ r~~ de Vid~ ~ saú~_e_' __ ~Ic-__________________ _ 
Projeto de Lei da Câmora nl} SO, de 

1964. Altera o parágrafo 19 do ar· 
tigo 475 da Con.'lolidaeâo du Lci.s 

Sen.ndor Ruy Carneiro 

do Trab.alho. . 

----------'-----
Projeto de Lei da. camar... j;..( U, dei 

1964. Altera.. disposiUv05 da con-l 
.salidação dnoS Leis do 'J'l':wa,lho., 

Senador Ruy. Carneiro 

---- . 
Cláudio 1. C. Leal Neto, OfIcial Legtclat!\'o PL·5, Secretário da Co .. 

ntissão de Lp.git.1nçno Social. 
SíNTESE 

Número de reuniões lt:aHz:1da.~: 5 (cInco). 
I\11PCel'e5 proferidos: 21 (vintr e um). 
Pro.iftos di~tdbuidos: 9 (nm.·f). 
O!k.ios expedidos 1 (um). 
Secretário: Clâudlo r. C. Leal Neto, or. Legf.s1atlvo Pl .. -~ 

• 

.. 
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C0i\11SSõES PERMANEN'rES 
~~ 

Preside-nte - Moura AnClrade 'PSD) 
",t.:f p!'é'~IC.P.!J ~f Ni .. g-L;:elJ"t de. Gaml1 IPTB> 

1. J ~eCI'elano - Uinarle Mart& IUDNi 
.:; ::l':'C! t-taru - - Uljoen. ....-.rU,l,[J(, PSD) 

<) 3' :'ecI'et.ârio, - Aoalberto -Se;-'a ,PTJ::JI 
4.' Sectelano - Cat,tet.e P1nneiro IPTN) 
l' ':luplenre _ Joaquim Parente IUUN) 

o !::híp:entf' _ . '''IH'" r PS!Jl 
3.' Suplente - VasconcellO$ TOrres (f!TB, 
4,J SuP[~nte _ Heribaldo VIeira _Sem legenda BPll 

r'A'RTIDO SOCIAl.. DE!\109RATICO (PSPI - ~2 representantes 
1. Jose UUlOmarCl _ Acre I 12. AiltOnto 't:!.alb10o - Bahia 
2 LObão o.s ~lI\1eira - Para. 13. JeffersoD' de AguiaJ E. Santo 
3 EugênIo Darros - M.aranhão 14. Gilberto Marmhu - Guanabara 
4 Sebastlão Archet _ MnranÍ1l\o 15. Moura Andrade - Sâo Paulo > 
ti Vtctortno Fl'elre - Maranhão 16. AtiUo Fontana - Santa Catartna I~ 

'6 Slgettedo Pacheco - Piau) 117 Gutdo. MondW _ R CJ SUl 
'1 Menezes Ptmente) - Ceará 18. Benedito Valladares - M Gera1s' , 
8 . Wilson Gonçalves - Cearà' 19. Fil1ntQ MUJler - Mato Grosso ' 

9 WaltrE'à" Gurgel - R 'Q Norte I 20~ José FeUC1ano _,OOiê.s - ' 
10 Ruy Carneiro _' ParaIba 21. JuscelIno KubItscbek - 0011\8 
11:. Leite Net~ - 'SergIpe 22. Pedro Ludovlco - OoH\S . 

- P!\.RTlDO l'RABALHISTA BRASILEIRO iPTBl - 11 representantes 

1 AdaJbcrto Sena _ Acre \ 10: Pessoa de QueIroz .-.' pcrn'ambUco 
2 Oscar Passos - Acre 11. Joso H:rmlrio _ Pernambuco 
3 VIvaldo Lima' - Amazonas 12 SIlvestre Pérlcles - Alagoas 
4 Edmundo Levl - Ãmazonas . 13, Vasconcelos rõrres - RIo de' J~. 
5 ArthUJ VirgUio - Amazona~ neiro 
6 Amônl0 Jucâ - CearA ,. 14 Nelson Maculan - ParanA 
'lo Di! 8ult Rosado - R.O Norte 15. MeJlo Braga' _ Paranâ 
8. Argemiro de FigueIredo· Paraíba 16. Nogueira da' Gama - M Gerais 

9 Barro.": Carvalho - Pernambuco I 17. BézI"Tra Neto - Mato G~sso 

U'NlAO 'DEMOCRATICA NACIONAL (UDNI - 15 representantes 

1. Zaemarlas de Assumpçãó - Para. 9. 
2. Joaquim Parente - Piau1 ' ·10. 

Padre Calazans - Sn:o Paulo 
AdoIpho Franco -. Paraõã 

3 José .cândIdo - PiaUí .11 
4 Olriarte'- Mariz - R G do Norte 12. 
5 João Agr1pIno _ Paraíba I 13. 
6 Rui Palmeira - Alagoas 
'7 Eurico Rezende - E. Santo :4. 
8. Afonso ArinoS. - Guanabara 15. 

Irtneu .. 1rnhauser S. catarina 
AntOnio Carlos - S. Catarina 
Daniel Krteger _ Rio Grande' do 
Sul~ . ~ 
Milton Oampos - Minas Gerais. 
Lope~ da Cost.a - Mato Grosso 

PAItnDO LIBERTADOR ePLl· - 2 _representantes 

.... l'1tu:Y;::ílO de Carvalho· - :Sahia I 2. Mem de Sã - R. a. do Sul 

PA~TIDO rRABALHISTA NACIONAL (PTNl - 3 'representante! 

1. Cattete PinheIro - Parâ , . 2. LIDo de Matos - S. Paulo 

PARTWO SOCIAL PROGRESSISTA IPSP) - 2 representantea 

I. Raul Gi'uberti,:- E. Santa .' \. 2. Miguel Couto - R. de JanêiTo 

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO IPSB) - 1 representantA: 
1.' Auréllo Viana - Guanabara 

~MOVIMENTO TRABALHISTA RENOVADOR IMTRI - 1 representante ~ 

1. 4arão SteJnbruch ~ ruo de Janeiro 

PARI'lDO REPUBLICANO IPRI 

1. Júlio LeIto - Serglpe 

1 representante 

PARTIDO ~DEMOCRATA _CRISTAO IPDCl -.1 representanté 

1.. Aroon de Melo ~ -Ala~oa~ 

SEM LEGENDA 

1. Josaphat Marmno~ - 13ahla~ . 2. Heribaldo Vieira - Sergipe 
RESUMO 

'partido SOcial Democràt1c:o (PSDl .• -~-; •••••• 'a ••••••• _ 

t'l:iItlfltl I'rfl.ba.tblsta Sra.s1J.8ll'o (PTB) ••••••••••••••• 
União uemocrática Nac10nal IUDNl ••• ~ ••. " ... ~ __ ...... · 
Partido Libertador' (pLJ . .-',;. to'!..!..!.:. ...... .......... -•• _ , 
Partido. l'rabalbtsta Naclob.a1 u .. n") .................... , 
Partido Soclru ProgressiSta (PSP) •••••••••••.••••• ". '_4' 

Partido Soctal1sta Brasl1elro rPSB) •••••••• _.~ •••• _ ••• 
Partido Republtcano' fPR) •••••••••• o •••• I ••••• -••••.•• ,. . 

Part1do Democrata Cristão fPDC) •..•• 10. " •••• ' ....... 4 

_ Movtmento Trabalhista ReÇlovador <MTR) .•••••• _ •• , .. .. 

Sem lelZcnda. .••• , ••••• ; •••••••••• ,.,._ •. t.l.'.' ._ •.• _ •.•.•.• i., ••• !. .t,· 

• 

22 
11. 

111 
B 
8 
a 
1 
1 

I 
~_. 

6f. a 

Bloco Parlamentar lndep'eudeni, 

1-":::;1"" .••• '" f. ••••••••••••••••••••••••••••••• ', o 2 Senadores 
:& Senadores 
1 Senadol 
1 Senador 
1 'Senador 

O\:>'l'N •• ,., ••••••••••••••• o •••• o ........ o ••• 

pSJ:s "0 ••••••••••••••••••• i~-•••••••••••••.•• 
PH .............................. ~ ••••• o ••• 

M'rR ................. ; ••••• , ••••••••••••••• 
PDO ..•••••••••• o •••••• lO '.-' .............. . 1 Senado? 
Sem legenda_ ••••• ~ •••••••••••••. j •••••••• ! 2 Senadore~ 

11) Senadol'es 

I.JDERA~ 
'Llder do Governo 

panl~l ~leg~I !ODN, 

Vice-Lide.
Mem de 'Sâ 

3LOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE 

"líder: LIno de L\-tetOs tP'.1'Nl 

'Ice-Lideres 

Aur~Uo ,Vlanna (PSB,. 

JÚliO LeIte - IPR 
Joaapbat IJ-.'.Inllo ISe! legenda). 
Aarão Steinbruch (MTR~ . 

.Miguel Côuto cPSPl 
Arnon de Mello ,PDO)' 

n . - ~R:UPJlS 

PARTIDO SOCIAL OEMOCRATlCO 

IPSD) 

Lider: FUlnto lJ-ülIer 

Vice-Llderes: 
Wilson -~nçaIVM. 
Sigefredo Pacheco 
Walfredo Gurge) 

PARTIDO rRABALHISTJI ~ 
BRASILEIRO IPTB> 

Lider: Arthur VirglUo. 
Vlce-Llderes: 

Bezen:ã Neto 
Oscar Passos 
AntOnio JucA 

UNlAO DEMOCRATICA NACIONAL 
({JDN) .1 

Lld<r: O.nlel Krlfllel 

Vice-Llderes: 

. Eurico Rezende 
'AdOlphO Franco 
Padre CaiazaDS' " 
Lopes da Costa . 

PARTIDÔ LIBERTADOR (PU 

Uder;. Mem de se. 
Vlce-Llder: !I.loyslQ do Oarvalha 

PARTlUO ·SOClAL PROGR.ESSIST~ 

Llder: MIguel Conto 
Vlce-Lider; Raul ()!ubertt 

PARTIDO rRABALHlSTA 
NACIONAL (.PTN) 

Llder: Llne de MatOs 
yice-Lfder~_ Cattete PinheIrO 

W - PARTlUOS DE. UM 80 
~ . REPRESENTANTE 

MOVIMENTO rRABALHISTA 
RENOV ADOll (MT!l) 

Representante: Aarllo SteItibruch 

PARTIDO DEMOCRATA ORlSTAO 
(PUC) 

Representante; AmOD de Mello 

PARTIDO'REPUBLICANO IPR) 
Representante: Júlio Leite . 

PARTIDO SOCIALISTA 
BRASILEIRO (PSBI 

Representante: AuréUo Vianna: > 

ACiRICUL TURA 

Presidente _ Senador JOSé ErmJrtO .-PTB) 
Vlc~Preslde:r;a"" - senador Euiên!o Barros (PSO) 

Titulares 
Eugênio Barros 
José Fel~ciaDo 

Titularei . 

Josa ~ElmIrlo 
Dlx-HUlt Rosado 

TItul_ 

LOpÇ:J _ tia Costa 
Antônio Carlos 

Tltul ...... 

Júlio Leite 

~ OOMPOSIÇAO 

/ 

PoSD 

P1'B 

'suplentes 

1~ Attil10 Fontana 
~. B~nedlto Valladara .. 

Suplentes 

1. Melo Braga 
2. Argemtro de Figue1redD 

~N 
Suplentes: 

1.' oàrifeJ Kl1eger 
2. ~4o_ão AgrIpino 

B.I'.l _ 

Suplenleb 

Raul Glubertt lPSP).-· 
Sccretârlo _ Jos6 Ney Dantas. '
Reupiõês: -- qu1nta~fefras. ãs-'lO horas 
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~ÓNSTITUI.Ç~O .E JUSTiÇA 
mmaente·_ Afanso Arlnba IUDNI 
Vice· Presidente - .WUson Gonçalves (1'80) 

, 11tuJares 
Jefferson de Aguiar 
AntOn!<> Balblno 
Wilson GonçalveR 
Ruy Oarneiro 

Titulares 
Edmundo Lni 
Bezerra. Neto 
A.rthur VirgfUc ... 

T1tularc~ . 

COMPOSrçAO 

PSD 
Suplentes 

L Menezes Pimentel 
g. Leite Neto 
8. José FellClano 
to Fillnto Müller 

PTB 
Suplentes . 

1. Argemiro de Figueiredo 
3. OScar Passo, 
I. Melo Braga 

UDN 
Suplent.es 

J\.loyS10 de Carvalho (PL, 
Atonso AMnos 

1. Danlei Krleger 
g. João Agripino 

Milton Campoa ,.) ~ .. Euri(co Rezend, 

B.P.L 
Titulare$ Suplentea 

JO~pha MaMnha 111m legenda) - Aarão Steinhruch <MTRJ 
SecretAria _ Maria Helena Bueno Brandão. 
ReunIões - Quartaa .. teiras às 16 horas 

DISTRITO FEDERAL 

PRESIDENTE: fienador AU1'élIÇ) Viana. 

VICE-PRESIDE!NTE: :senador Pedro Ludovico' 

Titulares' 

Pedro Ludovico 
. FiJinto "4üllel 

OScar Pa.JSos 
Edmundo Levy 

0uíco Rezende 
AntônlQ Carlos 

Aul'tmo Vianna 

P. S. D. 

P. T. B. 

U. D. N. 

Suplente!. 

JoSé Feticiano 
Walfredo Gurgel 

Melo Braga 
AntOnio Jucá 

Zacharlss de A.....<;,5umpção 
LOpes da Costa 

.B. P. r: 
LIno de Matt.os 

SECR.EI'AR1.O: Aracy O'Reilll' de Souza 

, RE:TJNIOES: 5ft.telras. - às Hi,OO noras 

ECONOMIA 
Presidente _ Leite Neto (PSD) 
Vice·fresidente - José Errnirto (PTB)~. 

Titu\ares 
Leite Neto 
Attillo Fontana 
José Feliclano 

r'ttulares 
,.lou Ermlrio 
Melo Braga 

~ . Sup.lentes" 

. Adolpho Franco 
I,.ope, da Coeta 
Irtneu S.ornhausen 

COMPOSrçAO 

PSD 

SUl;)lentes 

1 .. JeftersoI) de AguIar 
I. Sigefredo Pacheco 

. 3. Seba.otião Atcher 

Pl'Il 
Suplentes 

1 .. .Bezerra· Neto 
.," ~ar Pa:ssoaa 

UDN 
Titulares 

i. JOSé Cândldo 
g. Zacbarl"" de Assumpção 
S. Mem de Sá (pLl . 

D.p.r:· 
ntula.r~ Suplent.e. _ 

Miguel CoUIO (PSPI Aurêllo Vlallna (PSBI' 
secretllrla _ .Ar"", O·ReUly.. . • . ..c 
ReunIões - quintas· feiras, às 15,30. 

EDUCAÇÃO E CULTURA 
Presidente _ Menezes PImentel tPSD) 
Vi.,..Presidente - Padre caI...". (PTB) 

.. TitUlares 
Menezes Pimentel 
Walfredo Ourge! , 

COMpOSrçAO 

PSD 
Suplentes 

1. Benedito VaDadar .. 
,.2. Sigefredo pacheco 

(-) .. LIcenciado. SuI)stJtuido ~10 Sr~ EurIco Rezende .. 

\ , I'ttulares 
Pessoa de Queuoa 
AntOnio· Jucá 

Iitular~ 

Padre Oalazan5 
Mem de Sá (PL) 

UDN 

1. 
2. 

Suplentéa 

Edmundo LeVI 
VIvaldo Lima 

Suplentes 
1. Alonso AJ.'tnos 
2 .... Milton Campos 

B.P.l. 
I'ltular~ Suplentes 

Josaphat Marinho (Sem legenda' Lino de Mattos IPTN) 
6 >eeretârta - Vera Mvarenga Matra. 
ReunIões - quarta· feiras às 16 nora!. 

FINAI'\ÇAS 
Presidente - Argemiro· de Figueiredo (PTB) 
Vlce-Presiden~ - Daniel Krteget (UDN) 

COMPOSIÇAO 

PSIJ 
TitulareE. Suplentes 

Vletorino Freire I. Attillo· Fontana 
1.obAo da Silveira. 2. Jose. Gu1omaro 
Slgetredo Pacheco 3. Eugenio cle t:larràs 
Wilson Gonçalves 4. Menezes Piméntel 
Leite Neto 5. Pedro Ludovico 

PTB 
l'itulares Suplentes 

José Enntrio Argemiro de Figueiredo <. 
Bezerra Neto ~. Edmundo Levl 
Pessoa de Quelro7 3. Melo Braga 
~tOnio Jucá •• Oscar Passos· 

UDN 
Iltulares , Suplentes 

Daniel KrtegeJ l. Milton Campos 
Il'ineu Bornhausen 2. João Agrtpino 
Eurico Rezende 3 Adolpho Franco 

PL 
Titula" Suplente 

. Mem de Sá A~oysio de Carvalho 
B.P.l. 

1. Júlio Leite rPR, . fitulares 
Llno de MatoE IPTNl. 
Aurélio Vianna fPSB. 

Suplentes . 

Secretário - CId BrUgger 
Reuniões - Quartas- feiras. 

2. Josaph;tt Marinho (Sem tegendaj j 

INDOSTRIA E 'lOMtRCIO 
" 

PTesidente - Senador José fi'ellclano f PSDl 

Vice-Presidente - Senadol Nelson Maculan tPTB) 

Titulares 
José Fe}jciano 
Atilif.l fbnLana 

Nelson J\ll.aculan 
Barros de Carvalho 

AdOJpbo Fra.nco 
lr'dleu Bornhausen 

COMPOSIÇAO 

psr. 

PTB 

UDN 

B.P.L 

Suplente' 
LObão da Silveira 
Sebastião Archer 

Vivaldo Lima 
Ç)scar Passos 

Lopes da Costa 
Eurico p...eze.nde 

Aarão Steinbruch 'RaUl Gluberti 

secretária _ Maria Reler.a. Bueno. Bra.ndão. 

Reunião .":- Quintas·leiras. àS 16.30 horas~ 

LEGISLAÇÃO SC>cIAL 

PRESIDENTE: Senador Vivaldo Lima (P, T B.) 
VICE-PR&lIDENTE: Senador Wallredo Uurgel (P . .:i,D.t 

Títulare.s 

Ruy Ca..oeiro 
Waltredo Qurge. 
AtUlio Fontnna 
EugênIo BR..ITOS 

Vivaldo LIma 
AntOnio JuclÍ, 

p. S .. D. 

p. T. B. 

ti. D. N. 
Eurico Rezendl 
AntOnio Carlos 

P. S.··B. e M. m 

·AurélIo Vianna 

Suplentes 

Leite Neto· 
José GUiomard 
Sigefredo Pacheco 
Lobão da. SiI'Jcira 

Edmundo Levy 
Pessoa de Queiroz 

Lopes da cost .. 
Zacharias de Assumpção 

,R. 
Aarão .3telubn .. ch 

SECRETARIO: Cláudio ~. Ca~'nêiro Le::Ú 

REUNIOES:. 3~ ... fei'as - às 15,00 horas 

I 

, . 

o 
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Para Revisão do Projeto que 
define e regula 8 PROTE
çÃO AO DIREITO DOAU- Dl 
10R 

ÇOMISSõES ESlPECIAIS 
-=-= - -- --' 

Orladá em Vlrtudo do Requerunento 
Q' {80-62, do Se. senadO: IIlllton 

,Campoe, aprovado em 80 do lanem> 
de 1982. 

Para estudo das causas que G) 
dificultam 8 PRODUÇAO 
AGRO PECUÁRIA e suas re· 

Para o estudo da situação 
do CENTRO TÉCNICO DE 
AERONAUlICA li DA ESCO, 
LA DE ·ENGENHARIA DE 
AERONAUtlCA, DE S· JO· 
SLt 00'$ CAMPOS' 

peroussões negativas n8 ex· 
iW\1tção 

OOSl~Dada em 23 do novtnbro de OrI&da . em VU'tude do Roquer1men-
1962 to n9 669-63. do Sr. Senador JOSé Orlada em virtude ao Requer1n1en· 

prorrogado até 15 de dezembro Cle Erlntrlo, aprovadO na sessão ele ao de Co D' 168·63, do sr. a.nadOl e,..,,, 
1963 em vIr,ude do Requerimento 011- agOStó de 1963, CaIaZan6, aprovado na se .. Ao de 13 
mor< 193-62, aprovado em 12 de de· do novembro do 19&3, 
Zelí1bro de 1962.. DeslglUl.(1a em 22 de agOsto de 1963. DeSlgnada em 13 de novembN de 

COlnpJeta<lD em G de lanelro de Prorrogada pot I ano em V1rtUa, 1963, 
1963: com a deslgnOllllo dOs Senn""e. do Roquorlmento n' 1.Ú'i-ea do I!o- Prorrogalla até ib de dezembro de 
l3onactores Vasconceloa Torres e ohm • Senador SlgefrédO I?acheco, '1964 em virtude do RequerImento 1111. 
lildmW1do Lev!. aprovado em IIi de dezembro <1r mero 1.158-63 do sr, Senador /lot(}· 

ProrrOilada até 16 ae dezembro lIe 1963. DIo 3u.a aprovado em 10 de lezcm, 
1964 enl virtude do "-uerllllentc ou. bro de 1963. . ...... Membros (5) _ PartidoS 
mero 1.198-63 do Sr. Senador Mene- Membros {ij) _ Partidos 
.... Pimentel, aprovado em 15 Je de· José Fellclano - PSD. 
oombro do 1963.. 51g0rr_C10 PACheco IVlcePr .>: -

Membro. 17) - Partidos "':?~ e:rmlrl0 ,presIdente) _ p'l'B, 
GilbeJ:to Mennno - P$D. Lopes aa oost. - 001'1, 
Menezes l'lmâltel ,.;.lo PSD. Auréllo Vianna .Relator) - PSD, 

Jose Ftliciano - PSD. 
Ruy Carneiro - I?SD. 
Ant--Oruc Jucà - PTB, 
Padre Calazans - UDN. 

nerlbaldt Vlell'a - DON. aeoretaMo: /lUXlIUU LoglSla!.lVO li 
MlJtoD Oampos - UIll'l. PL-IO, Alexandre Marques de AlIlu· ) Para o estudo das Mensa· 

gens do Poder Executivo re· 
ferentes à REFORMA AO· 
MINISTRA TlVA 

Vasconeel.QS l'OTte6 .,.. P'J."B. Querque Mello. 
El1muDdo Lev:! - E"l'B. ' 4' f Ir ao I' AIo.sl0 de Cafvo'ka _ PL. ReuDlOes: 2's e s - CII ~ v , ........ hor .... ' 

• Cr1ecta. paz Ullclatlva da Colmara 
B) Para estudar It Situação da E) Para efetuar o levantamen- doa O_pULado. aprovada pelo Senad. 

CASA DA MOEDA to da PROD~ÇAO MINERAL em 1.121963, 
• DO PAIS t d . MembrOS 1181 Partidos 

Crlaaa em vtrtuae do Requertmen. . e as u ar os meios Senadores; , 
to n9 561-63, do Sr. Senador Jeller. capazes de possibilitar a Wl1Sun Gonçalves - PSD. 
= ti. A:lull>x. aprovAdo O!II 14 do sua Industrialização Leite Neto - P50. 
agOsto de 1963. Det'Q:nada em 21.1 d.e 61gelrello Pacneco. - PSD. 
agOste de 1963. Crlada em VU'tude do ReqUer1men· ArgetnJrc de FiguelJ'edu - PTB, 

, to n' 666-63: do Sr, Senador ..... é· Edl!lundc .... vl - PI'B. 
Prort03o.aa até 14 de março <le' ,g64 Erlntrlo, aprovado na sessão de lU de Adolpll( Franco - UON, 

(99 di .. lem Virtude do Requerlmen. setembro de 1983. Joâ< 'Agrlplllo _ O'DN. 
to Dllmero 1.160-63, cio Se, SeDador ' AuréllC Vianna _ PSB, 
Jefterson de Agu1at. áprovado em 10 DeSignada em 19 de seteD1tJro de Josapbat MarUlho _ Sem legenda. 
da dezembr<> de 19611. 1963, . Deputa<los: 

Membros (7) _ PlJ'tido.s Prorrogada etn virtude do aeQue· Gustavo Capanema (Presidente) -
rUllento D' 1.159·63, do Sr. Send.dor PSD, 

Jefferson de AgU1a.t (Pres1d.eilte - Mllton Campos, aprovado na sessão 
ll'SD. de 10 de dezembro. de 1963. 

Wilson Gonçalves - I'SD. 
A.cmur VU'gWo - Pl'B. 
~W1do !.aVi - PTB" 
Adolpbo Franco _. ODN. 
EurICO Rezende (\1ic_l'reeulent~) 

!nlN. 

Memt)ro~ (9) - l?a.rt1doa 

Jose f'ellClano - !?SlJ. 
A't1I1o Fontana - PSO. 
EUgênio Barr"" - PSD. 
JOSE e:rmtrlo (Relator) - PTB. 

c.. Bezerra Neto<. _ PTS. 

AaerbaJ Jurema - PSD. 
Laerte Vts;,:ra - ODN. tSubst1~uldc 

pelo eputadG Arnaldo Noguell'aJ. 
Re1toJ 01~ - OON. 
DouteJ ãe Anttrade - I?TB. 
ArnaJdc Cerdeira - I?SP. 
Jue.re2 fá.vora - PUO .. 
Ewalde Pinto _ MTl\. 
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- até- 15 de dezembro de 1963 pelO 
Requer1.atento '}79"62, Bpr. em 12 ae 
zembro de 1962. 

- até 1ft, de àezemb.ro de 1004 pelo 
Requerimento 1 13S'63, apr: em 16 de 
ààzetnbro de 1963. 

COmpleta.da em 29 de outubl'G Qe 
:002, 15 de ma10 de 1963 e 23. de atr.U 
de 1963, 

Membros (16) -. PartidOs 
Jefferson de Aguiar - PSD. 
LoDão do Silveira '23 de sbMl de 

19631 _ PSD, ' 
Ru, uarnelro - P6J). 
Benedlcto Valladares - FSD. 
WUsOD üonçalves l23 de ~:1l de 

1963) - PSO. 
Damel K.rleger - UDN. 
Lopes aa Costa '29 ae outubro de 

1962) _ UDN, 
II4ílton Campas (Vlce·PresldeD"", 
BerlbaIdg. V·.pJra - UON. 1 
Rw· PalmeIra - UDN. • 
SUvestrQ C'éncles l23 c1e e.oL1l dE: 

19631 
Bezerra Neto r23 de abril de 1963). 

- !'TB, 
I AIOD.S<l Celso _ pT.B. 

NogueIra áa Gama _ PTB. 

Sarros Ca.:valho _ PTB. . 
AloySlo de Carvalho l.PI'esldente). 

- PL, 
Mem de Sá - PL. 
Josaphat M-armho _ S:1egenda.. 

K) Projeto de Emenda à Cons
tituição' nQ 7/61 

',QUE olSI'OE SOBRE AS AIATI:_ 
RIAS OA CO"lPI!'l'~N(''lA PRl v A
TIVA DO SENAIJO, INCLlIINIJO 
AS DE PROPOR A EXONERAliAO 
DOS CHEFl':S DI< MJSSAO 01-
I'LO~lA'El(lA I'ERMANEN'l'l> E 
APROVAK '0 ESTAllELEClM.EN
TO O RO.iPIMEN1'0 h O REA
TAl\IEN1'O Oll RELAÇOES Dl
PLOMArU;AS -COM PAiSES ES
TRANGEIROS) • 
Eleita em 4 ãe outubr ode 1961. 
Prorrogada: 
- .ta 15 l1e dezembro de 1962 DelO 

Requerimento 801·61 apr. em 14 d.e 
dez~mbro de 1961: 

- ate 15 ele aezembro de 1963 pelo 
~ 1.139-63, apr. em lO de dezem
bro de 1963, 
CQmple~ada em 29 de outubro de 

1962 • 24 d. 'D'U d. 1962. 

Melllbr~ (16) - f'artldos 

JOS&llDat Marlnbo - Sft_gend •• 
eecretArlo: onolaJ LeglSlatlvo, 

Melo BtIlg. - PTB, 
Lopes da cesta - IlDN. 
Milton Campos u>resldentel, 

Ol)N. 

Me.oezef.o pl.mentel - flSD. 
I) Para, nO prazo de três (3) W1ls0D Gonçalves ,23 à. abril d. 

meses, prooeder ao estudo 1963. - prealdeDte - PSD. 
Lobão da SUvelra - PSD. L'L-6, J, B. CasteJon Branco. 

JIll10 LeIte IVlcePr.) - PR. I 
e) 

Seoretlâr1o: AUXiliar I:oeg1Sa1QVO 
Para o estudo dos efeitos PL-IO Alexandre Marques ele /llbU
da ·INFLAÇAO E DA POLITl.Quorquo Mello. . 
eA TRIBUTARIA E eM' 31AL Re1Ill1líes: 5<. felr .. às,16 boras. 

SOBRE AS EMPR~SAS PRI
VADAS F) Para estudar a situação dos 

,TRANSPORTES MARITI. 
MOS E FERROVIARIOS 

das proposições que digam Ruy Carneiro 12.3 de abrll de 19.3), 
respeito à participação dos - PSD. 
trabalhadores nos lucros Gulllo MondID '.. d' outubro d. . UJ641 _ PSI). . 
das emprêsas. EUrico 3ezeode '23 cio abrU d. 

MEMBROS I~. - IlDN. 
Daniel 1tr1ega: - O'DN. 

Be~:~o~:t~ _. Pfea1dente Milton campos (Vice-Presidente) 
Afonso arinos _ Vice-Presidente - IlDN. 
Jefferson de Aguiar _ Relator. ae.nbald~ V1eira - ODN. 
Leite Neto Lopes. àa Cosia - OPN., Ori04ll em vtrtudo do Roquerllllene:. D9 631-63. do !ir. Senador aou .... 

moira aprovado Da seasllo do U de 
agOSto 11. 1963. 

Nelson MaC1l1an 611'g'estre PértcJes ........ ) - na 
Or1aã.a em Vlrtude do aequUlEllen.. EurIco Rezende VivaldO (,1ma - PTB. 

Aurél!o V1B.nD~ Amaw;> Silva (24 dO abril de !963) 
to D' 152-63, do Se. SenadO: JG!lé li d PTB 

DeSlgnaaa ém B da agOSto de 1963. Erm1rto, aprovadO na oesaâo de 13 de __ Se_cr~et_é.r_la_, _Aracv O'Re Y e souza - Vaga' dO Seriador P!Dto FerreU'a 

Prorrogaaa em vtrrude do Requen- Dovembro de 1963. ' 11"11\'41""';;'''''''._. ~"".~'" A i.R P(aT'Bde abrll de 1963) - Relato. -
Mento D' !.16L I!e UJ63 do Senl101 lleslgDada em 13 de novem,bro do ~~_ '0."", ,O<" 'li""'" 
r::"i~orde Aà:':nbr~,:anJ63.·Provado '9~rrog.da· até 15 11. d .. e!Illlro de 1? ARAO-~IES~~~~iiffi,IIt;~ t1~~SI2e d~a'l",,:,,~~. !'L. 

1964, em vIrtUde do Requerimento 1EJ[DMfi "'" !!!.Im""" 
MembrO<! IS) ~ partidos n' 1,163-63, do Sr, Senadot JQllo lÓÁ!L\"CO' TrtJl[cXo L) Projeto de Emenda à Cons-

'Attillo Fontana - Presldente _ Leite, aprovado em 10 de dezembr<> . ~. - - . n .. 9 8/61 
Ii'SD. do 1962. J) Projeto de Emenda à Cons- I Ulçao n 

José' FoUclano _ (Vlce-Pr.<. ~, Membr"" 15) ... PartI.dos titui~ão "9 4/61' ISOBRE IlXONERAli40 POR PRO-s! I. ~ POSTA DO SENAIJO DE CHEt E 
SD. AttDlo Fóntana _ PSD. (QUE DISPOR SOBRE VENCIMEN· :w &USSIIO DIPLO~lATJCIl DE 
JoSé Erm1rto _ Relator - E"l'B. Slge!l'ed<> pacneao _ PSD TOS DOS MAGISTRADOS} CARATER PERMANENTE}. 

Adolpho Ii'Mnco - DON. ~eu~use~' ODN_ Blel14l em 2'l de Junho de 1961. 
Prorrogada: lIuréllO Vlaima _ PSI)_ J1U!o LeIte - PRo 

'eeor.MrI&: 0lICItJJ LoglSJatl .... 
~3, JuIIeta IIJbo41o &lo SOnto!>. 

BeoretàrlO: AUXIlIar 
PL-IO, Alexandre M, de 

- "te 16 ae dezembro de 1962 pelo 
L<!JIS\J>tl... Requerimento 609-61 apr. em 14 d. 

A. MOllAJ. àeoembrc de 1961. 

E1elto em 6 de outubro de 1961 
Prorrogada: -
_ até 1& de dezembro de 1962. oelo 

Requerimento 608-61. aprova.q.o em 14 
1. l4Delrn de 1961; 
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- fIoLl: l~ ae Il:Inel!"O aeo 19ti~ :lt"(i 

Ri.'quenmen\.t. nu .tj'2 aprovaátl em I, 
dt3 dezemOl'o ae 19ti2: 

Cornpietaoa em &0 ae mltl ço 
I~ü~. "J9 dI: out-ubru dê' i9ü'j e a 
abnl dt 1963 

~ João Agnplno I4!J ae aorU do lV63 I S) 
de - Vlce*E're,sluente _ UUN. • 

Projeto de Emenda à Cons-
. tituição n~ 5/62 'I 

- ilt.e tr.. ae 'ae:.:ertlbrc oe 1964 ,leio 
. R~quenHl~nw l" l4u'~{ja Uprov!ttJO !!'Dl 

lU de .lezembrc.. de HHi3 
Oonlpletade em :iO de marco Oe 

1\}J}:t 'l9 'te Qutubro de 196::1 ,'... ;te 
a~rU ::tE' 11163 

Memora5 116) _ PartlOo$ 

Mep.el&: Pimentel - tl:;U 
Ruy L'arnelIc 2::1 Oe ~1l0:"1I ;e l{h3) 

'. Presldente .:... P!S"U 
U10fh.' da ::illvelra - psb. 
JeHel"/jOD ae AglJla! !23 de ::l,Urll Q€ 

19631 - PSU. 
Ou;ac Mondln \29 de autuo:'(j L1e· 

19ij:!) - PSO. 
Ua nle. KrlegeT - UUN" 
~\Jneo Rezende 12.3 de :t!Jr1l de 

lUn3r _ L1DN 
Mllt.oo l."ttmtyÓ.S - UDN 
Ht:ntlllJdo Vieirs I Vice- Pres!(.1en~e) 

- lIDN; 

Lo?~ cta Costa - O nN . 
Vaga ao ~ena(i()r PUHo F'~""f!,re 

f!13 de abnl ae 1.91:12 - t{ela rA}1 -, 
P l'~ 

Bezerro 
- PTB 

.Amaury 
- !"I'S 

Silva ('l3 de aorU de l:tif4) 

'Vlv!uac; Llma _ n's'. 
AI<:r;YS10 de Carva.lno -
LiDo :1e Mtlf.oo - PTN 

M) Projeto de Emenda à Cons· 
títlliçâo nq 9/61 

IQUI!: MUUtl"I('A o REGIME DE 
lH~f..a:(:\11~I\ÇAO f}AS RENbASI 

Elelts em tO de no\'emlJro de 1961. 

Prorr .... gt:.oa; 
- ate 16 de àezernoro de 1962 rtelo 

Rt'Q'Jenmentc 60,)'ô1 apro\'ado em J~ 
de dezembn;: de 1961: 

- ate tb àe Jt::!e"moro de 1963 pero 
l2eQuerunento l8::l-ô2 aprovado em 12 
de d\!temnrc de ,962;. 

- I;t.~' lõ de aezemoro âe 1-964, ~el0 
Requet'!lllenr,o , 141-6:i .apro\!a.10 em 
10 de dezembre de tQ63. 

Membro~ t161 - part1doa. 

Jettel"~)D ae Ag1l.18t 123 de aDrlJ. 
da 1963, - PSU. '" 
Mene2;~ tJ<imentel _ ?SD. 
l"~lu)t< MUlleI -, PSD. 
QUIde· Mond.1n 129 de outul).ro de 

195Z1 _ PSO. 
Ruy CunelfQ 123 de· abrU de 1963 

- PSO. 

'Damel 
EurICO 

1963) -

Krleger fRelatAJr) - OUN. 
Rezende l23 de abnJ de 

lIDN. 

J.\11Jton (;ltmp03 - ODN. 
Henbalck vtetra - UON. 
RUI !?almt:1ra -UDN. 
AOl atl.l"} 611 va - ~ a~ abrU di 

t9ti31 _ P'1'B. 
Barros Carva.lho - PTB. 
A:genllrti de Figueiredo - PTa. 
Be?erra Net.o 123 de alJrll di' IIJ61 \ 

_ PTB. 
.:\IO~:tc de Carvalho - 1"1. 
Uno de MUtos - PN. 

N) . Projeto de Emenda 
tituição nq 10/61 

à Cons-

(AI'LlVA<,;AO OA~ COTAS DE .11\1-
POSTOS DESTINADAS "OS ~IU
,NJCU'IOSI. 

EJetta em 28 de dezembro de 19ô2, 

·i.\1e:;1r.t~ !lô~ - P:uuc.o,s 

Jellt:!·svu ae hguuu _ pciU. 
\\ dWfl OunÇ"u.;ve~ ,:!3 tle ~onl de 

lSti::l - C'SLi. . 
tt'.y I...ttrnelfO - p~u 
wo3.(. ao jllvelra - P~D. 

(ituat: ~ümdlll .:tll Oi.: Jutubro de 
19b:.!· - P:::iU 

MlJtun UlJm~ - UU:'II. 
HennalC, I/le.Ja - UUN. 
L.,.)pc.~ la Cubta - UUN. 
Jua ........ .;:rlp,fl< ... ,2;J a!' aorl! cte ,li63) 

_ UUl'ó 

I:!;llrlCC ."(czende. 1:!3 de abrlJ C:f 
Wü;j, - UUN 

~uve.'nn: "ertcJe.s -23 ae a-lrll àt 
nltia. _ pTB. 

oN~l.lel:""tl (til Gama - P ruo 
• Ba.r ruo\, I.)arvaifo -:- P' l B 

.)o.;,;aoh<lI Msnnho I:.!;l ae l~rtl de 
Htfl:i, _ S I(>g 

A!uyS!(; .de Garviltno - PL. 
Lmo ae i\itatos _ ti"l"N 

O) à Cons-Projeto de Emenda 
títUl9_ão n9 11/61 

tCjU~\c.:Ào UI!, .... ovos 
l\J li N h.:tl'U)l:H 

Eleit.a em 2B de marr..-<l de J90'2. 
t'"IUrl"ug::i"çuQ; 
_ l1te ,., ae Clezem\.)ro Oe 1963 Df':lCl 

Req 194·li:.!. <iproval1Q em 12 1e .\t .• 
.l,t:Ulon a.e 196:! 

- ale lb at: dezembro de 19ü4, p('J() 
Req l 143-63 l\.p1"úvadc em ~O ele 
dezemnrc. de 196~.' 

<...'.omp:etaoa em 29 Qe outul)ro Ot
J96:1: 13 de atnH de 11163 e 2"~ I'!e Ju
lntl de 1963 

Memoros - PartidOS 

JeftenscD de agUlal _ f'SD. 
WilSOtl Ouoça.!Ve.:i 123 de a.oril de 

Wb3. - pSlJ 
Hu.l' 01t1"oeJro - PSD. 
Lobàc,' Qa ~uveua - PSD. 
OUldQ MvnctlD t:::.9 de o,)utu~ro de 

UltfU - - pSU, 
MlJton campos - OUN. 
Henbêi,·,(k. '1ietra - UU!\. 
Lop('~ 03 Cost.a - UlJN. 
Joac. .,,-grlplno 123 de ./lbril de 1963) 

- UlJN 
f!.'Ur!ct Rezende 123 ele a.tr.1l C1f 

tE6iil - OUN. 
Silvestn perlcles (23 de ab~ ""'''i! 

1963' - P'rB. 
'Nogueua Oa Oama - PTB 
Barroa carvalho _ ?TB. 
Aloys10 de CarValho - PL. 
Mlguel CoU{.e - PSP. 
Oa ttete Plnhe1rQ .\23 de abril de 

1963) - PTN. 

P) Projeto de Emenda a Cons
tituição n~ 1/62 

(OBlIlt.;A·rOIlJlml\l). uE CONCUR
SO PARA INVI~STIDCRA WlI 
CAlltlO L'IIVIAl DE CARRIlIRA 
B PIWIBIÇAO DI! NO~lI!AÇOES 
IN'fERINASI. 

Elelts em lQ d.e maio de 1962. 

Prorrogada: 
, - ate le> de dezelnlJ-ro de 1962, -pelO 
ReQ 185-62 aprovado em 12 de de
zembro de 1962~ 

- a.~ 15 de dezembro de J.963 Pelo 
Req 1..144-63, tlpl'ova,do em 10 de de-
zembro ~ 1963.' . 

completada em 23 de abrD de 1981. 
Membros _ Part1dos 

JettersOD de AguJa.r _ PSD. 
E'rorog:aáa: WUson oonçalves t23 d~ ph~ ""te 
_ ~te lõ de dezembro d.e 19ti3 oelo 1963) .:: psu. 

• R1j} (]arnelro - P8. 
deq 183-6~ aprovado em 12 .... e de- M~~ ptmeotel _ PSD, 
ioembro 1e 11)62"":" M.ilton Campos _ ODN. 

Pamel K.rle~er - Ul)N. 
Silvesf.rE- PUIC;es .23 de abril Gk 

19631 - P'fl1 
~"IoguelJ'<I ~la U:jUla _ PTB. 
Bani,» ·Carv:t.Jhl. - 171'a. 
AJoysl('l de 8Iuv!'I;ho - PL. 
Aurélio V'i-am.a 2:1 ae abr11 dI::' 

1963 i - aelatQ: - ["SB. 

IOf~WOf!: SOSnE A i:NTREGA AOfl 
l\1UNICIPIOS OE 300/0 04 AtlItR .. 
l'i\UAÇAO OOS RS'fAIlOS QUAN-; 
00 EXt:E1HiR AS RENDAS M~ 
N1VIPAJS.. 11 
Eleita em 13 de setembro de .íNl",· 

Prorl'Og-J..áa: ,r 
Q) P · E·" c - ate ltl Qe dezembro ele 1M3 pelO 

rOjeto de mel'ua a ons- Requerunemo nY l 14'I~ti(S I1Ufúvado 
titujção nq 2/62 ~ em 12 de dezembro de 1.962; q , 

II:\'STITUl :-';UV l\ lJISCltl.l\U:"IiAÇt\tJ. - aLe- t. ae aezembru Oe 1954 oeJO' 
Ug nENUi\S [';31 ,ia\'UIt OO~ Req;uerunento L14'l-t! "j~pruvaJ(! L"D!; 
MUNJCh'IUhl, ~V Qt! dez.embrç· de 1963. , 'i ~ 

pr urt'ogal;l1Q: 

- at.e lb ae aezembro de 1963 peJtl 
Requertmento !tlb ô~ dprl.'vaclo em .1.4-

de Qezembrt:i ae !9ti2: 

OOmOJetaa em 23 Qe aortl ele llHiB. j 
Memor~ . - f'artlQQ8 

JetIerSQn ae Ag'Wa.r - PSDo;, 
R.uy tlarnerc ~ PSD. . 
wbao ela Sl\'cra - poDo 
Wilson GI)OcaJVf4 {~ de a.brU: d4. 

uma, - P8U .. _ ate lb de de:':c;:tuorQ de 1964 .,.,.1r: 
ftequerlmeDtC L 1~-6:i ,aprovado em 
lU ;:te deumbro de dl~!J' ~lt.c Nettl ·23 t 63, - PSD. 

CompletS<l8 em ~3 d.e 40r11 Ge. Mene3~ ?lmeDt~ - Pres~ntc 
1953. . .:v\JJton Oa:m~ - UD.N,· I.'" 

Membros _ P:trtlrtos 

Jerte'l'Wll (.te Ap.1lar _ P6D. 
W1Jwn O\ln\~aj\"e.s ':13 de l\[):'1) Clt 

t9fj3) - t'tilJ 
/:tuy ()arneu1:l - PSD. 
LoIJàt: !la SilveIra ..,.. pSD. 
LeIte Neto .Z::! ae Q·brll de 19$3) 

- €'SO. 
Milton Campo:! - UON . 
HertbalClo VieIra Vlce·Presldent.c _ 

UDN 
M.enezea Puncntel -' PSl>. 
EiiUJ'lOO Rezende f23 ele abl1 JCt' 

196::H - Relatot - ·ODN. 
611vf!6tre per!Cj~ t23 de a.llrll Clt 

1963l - Presidente _ P'I'B. 
Noguetr& .:a Gama - P'TB. 
Barro.s Carv:Hhe - 1?'l'B. 
Aloysio de carvalho' - PL. 
LIne de 'MatOtl! - eTN. 

t João Ag:rtp1no 123 de abrU 'de' 1963) 
- ODN. 

DanIel Kl'leger _ UDN. 

R) Projeto de Emenda à Cons
tituiçªo. n9 3/62 

(AUTURiZA o l"lUBUNAL SUPE
aluu Bl.J~l'fO({.Al A FlX.\R OA~ 
TA PI\l<A • REAJ..IZAÇt\O DO 
PLl<ll!SC.11 O I'REVISTO NA 
EDEND~ CON:STl'fUeIONAL NfJ 
• - 4'.n.l .ADICIONAL). 

Elelta em 10 a.e JUlhc de 19da. 
ProrogaçãO: 
_ ate lb Cle àezemlJro de 1963 peJ.() 

ReQuerunent.c ·I8'l·tI:J. aprovado' em 12 
de dezembrc dE UJ62. • 

_ ate 1~ de aezembl"O d~ 1964 pejO 
Requenmenr.c 1 146, avrovado em UI 
d. dezembr< d. 1953. 

completada em 23 4e abrD ele 
19(13. 

Membro.~ - PartJcklB 

Jerter.sull ae Agular _ PS. 
WUson Gonçalves <23 de abdJ de 

1963) - f'SD. 
Ruy OamelrO - PSD . 
LoDão da SUvatra - PSD. 
Men.... PImentel - PSD. 
Leito 'Neto 123 de abrO de 1963) 

1'80. 
MUton Oampos - ODII. 
Ii.rlb.ldo VleJra - ODN. 
João Agripino In de abrU d. 1953) 

_ ODN. 

Ew'1co Rezende 
1963) - OON. 

(23. ae _ aDrll . de 

HenbalQo V"leu-a - UUN; '1 
/o1japha.r MartntlQ - \:&3.4.63) ..,. \ 

Vlce- fTestdence - lJO.N, 
OaOle. [{neg", __ 0011. , .. 
V"S' 40 SeD\lar f'ln'" Ferreira. 
EurtC'Cl Rezende (23.\.63) ..;. ODN. 

126 t 63' _ PTB. . 
Nogueira ela O~ - PI'B. 
BarrO$ Carvalho _ P'"I.'S. 
Mem 4e Sá _ PL 
MlttUel Couto (23:4.63>. - PSP; 

T) Projetó de Emenda 11 Cons- 'I' 

titllição n9 6/62 ~. 

(AmlI<NTA PAIlA QUATRO o NO
MEllO DE' RIlPRIlSENTt\NTES 
DOS ESTADOS E 00 DISTRITO.. 
FBDERAl NO SENAOOI. 

EleHs em 13,9.62 -

Prorrogada: 
- atei:; .12.63 pelO Requerimento 1 

790-62 &pTO"Va.do em .13 12 62: i I 
- ate lf1 ,12 64 pelo. tteq!lertmetlto; 

1.148-83. aprovado em 16.12'.63 .. 
Completad.a em 23 4.63. . . 

Membr~ - Patt·1GoD 

Jetferson de AgUla.1 - PSl;; 
Ruy Carneiro - PSO 
LolJão do SilveIra - Relator 

fOSO . 

W1lsoo GonçaJve.e W,4.,631 
PSO 
. Menezes Plmen!.el _ PSD 

MUlan Oampo> -UDbI 

Herlbaldo Vletre. - Ol>H A1 
Jo;s.apnat Mar1nho - (23.·.1:.63) _ 

ODN -","", •.. !!Í 
0=01 Krteger _ 0011 .. ' .. - .. ~ 
E:u.rlCO Rezeoclo - (23.4.63) _ no 

ce-?re.s1denta - UDN ~ 
, ••. Vaga do senador PlOto P"erre1nll' 

<234.(13) .- Presidente - PTB ' 
Nogueira 4. aa"", _ PTB 
Barro", 08.nu.lh() _ PTB 
Mem de Sá - PL 

'Júlio Leite 123 4.631 - PR 

U)' Projeto de Emenda à Cona 
tituição n9 7/62 \ 

!REVOGA A E~lENIlA CONSTlTU~ 
CIONAL N' " QUE INS'rITUlU O. 
SISTE~1A . PARLAMENTAR : DIliI 
GOVERNO E o Alll 61 DA 00119-
TITUIÇAO FEDERAl. DE 18' D~ 
SETEIUBno DB IIH6). .-

Oanlel Krteger - ODN. 
SUvestre P'ér1Cle.'i (28 de 

1963) - PTB. 

abril cio EleIta em 6.12.62. 
PTorrogada: ~ 

- ar.é te de d.ezemOrC. de t9$4 cr.lc Heribaldo VleJrA - UDN. 
Req, 1 .142-63 aprOntdO em lQ de ou- E..'Ur1co Rez-entle t.23 de a~t11 I 

Noguetrt'l da Gama - P'l'B. 
, Barros Cn.rvalho - PT13, 

a. Mem de Sá -, PL. 

- .té 15.12.63 pelo Requerimento' 
791-62 •• provado em 12.12.82'\ ---I 

- até 1$.12.64 lIelo Requer m~ 
1.149-63 o"rov_ em 10,1l!.83.' 

'.. Completa4. em 23.4.83, ,tubl'tl de 1963 ' .. I. 196.3l ...,;. OPN ". JUl.rl!.o SielDbrucll_ MT& •. 
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llezerra Neto - PTE Raul GJuOe:rti ..... P::il" 

Membros - Partidos 
,JeffersOn de AgUiar - PSD, 
Ruy Carneiro - Pf·'O . 
Pedro LudoviCO. - PSD 

Leite Neto':"'" PSD ' Afonso M'~nos - ODN I 
Amaury S:;lHI - PTB i Joaa.pnUl M,a.rlllhu - Sem Legena.a 

V'age. do Senador Plnt.,o Ferreira Jose {..CIte - Fa , 

U~~:J.hUac.a em ~5c;; 1964 
Jefff:rSvr, de Aguiar fPSDJ. 
Alli.Õl1io .Balbmo tPSn" 
WllsQn O:ouçalve~ IPSD). 
Ru,? Carneiro tPSD) 
Menezes Pimentel 'PSD). 
Edmundo Levi lPTlH; 
Be~erra Ner.o lP'fHI 

'Vilson Gonçalves (23~:4 .. 63) - PSD 
Benedtto VDUadaras - PSD 
Milton Campos - UDN 

- PI'B " 
V.~a do Senaelo!' EduardO catalão Z-2) Projeto de Emenda à 

Ber;baldo Vieira - ODN 
- Vlce~P~eSldente - PTB Constitui,..ão 09 7/63 

Vad.a 00 Semulor Ed:.tardo As- r 
F,urlco Rezende (23-4-63) - UDN 
J){J.nlel Krlegel' - ODN 
,J"Cão AtlTip;nO (23-4-63) - UDN 
Amaury S11vR (23.4.63) - PI'B 
Nogueira da Gama - PTB 
BarrOS Cana-lho - PTD 
Mero de Si - PL 
Raul Giu\)erti - PSP 

V) Proieto de Emenda à Cons
tituição nY 1/63 

(TR"HAÚ'O OI> MULHEIlES E 3tE· 

EUrico Rezende - Pr~sidente 
Milton Campcs - UDN 
Daniel Krieger - UDN 
Aloysb de Carvalho - J;>L 
Josapbat MClrinh'o - Relator 

Em Legenda 

Y) Projcto de Emenda à Co'ns
tituiçiio n~ 4/63 

,CONCl:OR IMUNlDAnES AOS 
, VEREADORES) 

NOltLS I!; l'ltABAUlO I::M lN· Oe.."'1gna.da em ao ó G3 
D US'IIO <\~ INS<\LURRIISl. ' Prorroga"" ,ate 15 12 114 paio Ri-

O "3 • 63 quet1ment<) oumero 1.153-63. aprova-
e.51gnaoa ,em " ... elo em 10 12 tia. 

Prorrogada atl) 16 14,,64 paio R.e
'1luerlment<l l lStJ.o.03, aprovado em 10 

Ide dezembro de: 1963 
• Membrw - Part1do& 

Jefferson, Oe AguUlJ - PSO 
Rul' Ca.rneiro - PSD 
Lobãc da Sllvelra - PSO 
WUson OonçaIve$ - Rela'-Qr 

PStl 
.Menezes P1ll1entei _ PSD 
Leite Neto _ PSD 

: Amaury S11\'8 - .PTB 
Bezerr~ Neto _ Vice ... PresldenLe 

PTB 
VItga do Senador Pinto Ferreira. 

- P'I'B 
Q1lve.stre Pérlcle.s - PTS 
Argenllro de ,l'1guelreào - n'B 
Eul'lcú Rezende (23 4,63,~ _ UDN 
MlJLt.>D Campos - UDN 
Daole: K,rlege! - UDN 

Membros _ Pa.rUd03-

Jetl ... 5Otl ae àSUl&r _ i'SD 
Ruy CarneJ.ro - P$D 
Lobão cL. Silv,U, - i'SD 
Wü&on GonçcJve.s _ PS:D 
Meneze" Pimentel - PSD 
Leite N.", - PSD 
AmauT) SUva - fPrB 
l:Jezerta Neto - PTB o 

••• Vaga do Senadol Pinto jfe1Te1r8 
- P'I'B I 

Sl1vest.re PérlcJes - PTB 
Adalberto Seca _ PTB 
~n"" Rezende (23 I 63) _ ODlI 
MUl<>n Oampo. - ,ODN 
AJOYS10 de Carvalho - PL 
Josgph.!U Ma.rmho - Sem Lege.attâ 
João AgripiDO - UDN 

.Josaphat Marinho - Sem [.,egeod$.! 
Alo,""o de Carvalho - E'L IZ)Projeto de Emenda à Cons--_ I tituição 119 5/63 

W) Projeto de Emenda à Cons- IDISPOh SOH"h O IlIlPOSTO DE 
, '. 9 2/63 VENDAS E Cf)~SIGNAÇOES tltuH;;ao n ' 

IlllR~11'0 DE PROPRIEDADEl 

De:)lgnaa~ em 23 '1.63 
Prorrogada: 
_ ate In 12 64 pelo Requenmento 

1.161-63 &provado em 10 12 63. 

Deslgnaaa em Jl.a 63 
Prorrogada ate 15 12 64 pelo Re .. 

queriment.c aOmero 1.154-63. apro.
vado em 10 12 63 

('l'RANSl"lifmi'iClA PARA A UE-
1 SERVA UU MU .. I'1AR 04 AH\'A 
, QUI!.: S~ t:A!\'UIUA'fAU j\ ÇARüO 

ELE'I'I\'OJ 

Deslgnaaa em 2,10,63 
Prorrog.a.a» aU1 l~, l~ 64 pelO fGe· 

querUnent<i QUmerc 1 156·63. aprova .. 
;.10 em 10 12 ti;j 

Mestlilro.s _ part>dos 
JerteJ'soll at: Illt.U9.l - tJSD 
Ru'y CurneHo _ tlSD 
WUaon UOnl,:a.lv~ - PSO 
J Oi! FenClalKo _ ~SD 

Wa.ltreat; Gurgel - f'JSO 
ArgcIDl1'() 'dI;' F'lguCll'edt _ PTS, 

,Bezerra Ne"()' _ P1'~ 

SUves:.re perlclCh ..: !?TB 
EdnlunQc t..eVl - P'1'1:S 
EurlC() Rezende '- ODN 
Milton CQmp~ - UDN 
Aloyslt de Canalha _ PL 
Atonso ArIDo.~ _ UUN 
Josapha t Mannoo - Sem t...t-senda 
JUlio Lel te _ PR 

Z-3), Projeto de Emenda 
ConStítuiçã-o n9 8/63 

à 

IAU'1'U's03-UA uos MU:'IilctPIOSt 

eSlr:nad,a. em ~2 10 ij3 
Prorrogad.a a.te 15 1:.1 54 pelO Ete· 

querimenLo nUmeru 1 15'1·63, apluva.· 
do em 10 I> 63. ' 

Membros - ParUdoa; 

JettersuD aIO AgUla.: - PSo 
Ru, carDelTc _ t'SD 
Jo..;e FellClanc _, PSD 
Wi.lSOIl OODcaJ'Ç~, - .. PSD 
Bezerra NetL - E?'fB 
Edmundl L..eVi - PTB 
ArgemJf(. flgueireao - P'fB 
Mel, ~rl:lglt _ pora 
EUflC(. RezenOt ,2::1 4 631 ... UDN 
AlOYSll Qt Carvalhc _ ODN 
Alon.s" Annu~ _ ULJN 
Jasaph<l' Marinho - Relator 

Sem LegenOa 
Auré110 Vianna _ ?TE 
J1illo t.el t.e _ PR 

Arthur \~lrgil1c ,PTSL 
Osca! Pa...~os IP'1"B' 
At~nso Arinos .IUDN). 
Milton Campos ~UDN). 
Eurico Rez,ende (UDN). 
Aloysto de Carvalho ,PU. 
Josaphar M:Hlnho d::\PV. 
Aurélfo Vianna iBPl, 
Aa.rão St.Flnbl'ucb (Bpn, 

Q>M1SSfiES. 
PARLp~rl"tRES DE 

N-QUEJ~IT{L . 
CRIADAS OI!. i\COHUU COM O 

ARl' 53 IM CONSnHlIl;AO II 
O AR·l. 149, AUNEA 4 00 RIi:
GIhIENTO INTERNO 

1 ~ ) Para apura. a' aquisição', 
, pelO Govêrno Federal. dos 

acêrvos de conc.esslonánRs 
de serviços públicos • "
Importação de chapas de 
aço para a Cia Siderúr
gica 'Nacional_ 

(.,.-TtaOg gela Re,sOluCú,Q nwnero 11. 
de HI6J aSS'.rl.ada Delo SenllOl NelMn 
l-llli!uJan e ma~ 28 Senho]'~ Sena:' 
doreEo ,aore.'Ecnt.<1oa em 30 de mall da 
1003 1 

Oeslgnada em 31 de mala de 1963 
- Prazc -, 120 dla.s. a te 28 de e.e. 
tembrc de 1963, 

Prorrogfloa: 
- POI aluIs 120 d1as. em vtrtude 

Ida aprovaç2o do RequerUnent.() QO" 

iwero 656·63 ào senhor Senador JoãO 
AgrtplDO, np' sessão de 18 de !le'em'" 

,bI"o de 1Y6J' '21 noras., 
I - -pa, auus um ano em Vlrt'lCf da. 
I aprovação do Requenmenr,Q nÚJ)Jel'O 
'1 173-63 do Senhol HenadOl Lel1e 
Neto, na '3e~~ão de 12 de dezembR> 
àe 1963 

Membros - ?aI'U~ 

Jeftersuo de AgulaJ - PSD. 
Le:tf NiH'{ I PresIdente, - PSD 
Neis,u,., MIl~Ulan - ?Te 
Jo!'iG A.,,-r:P:cc Relaton _ ODN 
Jossphaf MaYlnho - Sem [.t'f;enàa Membros _ Partldoa 

JetrerSQD Ge Agu1al .- PSD 
Membroo - part1~ RUJ' Oarnelrc _ PSC 

Jefferson ae agUla.r _ PSD LobAc ~a S.ijgelr& - f'SD Z-4 ) Projeto de 
Constituição 

Emenda 
nQ 1/64 

à 2~) Para apu. ar fatos aponta-
dos da tribuna do Senado 
e outros. relacionados com 
irregularidades graves e 
corrupção no Departaml2n-

Do. d 'PSD Wilson OunCall'& - PSD 
Ruy Ca.rneiro - nes2 eote - "'1eneze~ Piment.el _ PSD 
Lobâç à& 511 velra - PSD U' 

Wil.sul) GullCBJVea _ PSO Leite Ne:c - PSD 
MeI.leze~ Pimentel _ PSD Amam SilVA - P'113 
BerltHlldo VIeira _ Vice ... Pres1den. Bezerra Neto - P'TB 

te _ PS'D ••• vaga elo $enaaor HUmberw 

Aro r su a I'TB ,Nedet - I'TB 
fiU :v v - I ArgemU"o de Figueiredo _ Pl'B Bezerrfl Neto - PTB 

V&!(3 de Senador P'.n:o Fer. EurICO Rezende - UDN 
;êir"· PTS Milton Oampos - UDN 
S~ veSt.a per1\l.1es _ rn Da.nlel Krleger - ODN 
Artw Vl1gHlo _ PTN Aloysio de Carvalho - PL 
Eur1ct RezenCle 123 4 63) _ UDN 'Josaphat Marinho - Se mLegenda 
Milton Qampos - Relator _ t1DN 
JOOi' Agripino - ODN 
Jouphat Mannho - Sem Legend.1\ 
Aloysio de Carvalho - PL 

Z-1) Projeto de Emenda 
tituição n9 . 6/63 

'INELEGIBILIDADE) 

à 

X) Projeto de Emenda à Cons- Oeslgn&da.m a.10.63 

tituição nQ 3/63 Prorrog&dO ate 10.12.64 D.lo Ro-
, quer1men~ número l,156~63. aprova· 

(QISPOl< SORRE A ADMlNISTltA- do .m 10 12 63 , 
ÇAO DO DISTRITO FEDERAL E 
MA'fERIA .DA COl\lPET€NCtA 
PRIVATIVA DO SENADO). a. 
Deslgn&d.8 em ;a.O.CJ3 
Prorrogada até, 16.12 64 pelo Re· 

.quertmelltc l 152-63. Q.1)rovado em 10 
416 dezembrc d.e 1963. 

Membros - parUdos 
JetfE'rSOD de Arutar - PSD 
Ruy CarnelrCl - PSD 
Lobl)o da Silveira PSD 
Wl1son Oon~91ves PSD 
Meneze~ Pimentel - PSD 

Membros - Partldos 

Jerr .... Oll Qe àgUlaI - PSD 
Ruy oarnelxo - E'SD 
WilsOIl GoncaJv~ _ -", flSD 
JOsé FelIclan< - PSO 
waJ!redc Ow-gel _ PSO 
Argemirc de Flguelredo _. PTB 
Bezerra Neto _ I'TB 
Silvestre Péncle" - PTB 
Edmundo LevI _ I'TB 
Eurtcc Rezende - UDN 
h.mton Campos _ UDN 
Aloysio de Carvalho - UDN 

(Eleiç'ât. autornatlca o\. Vlce ... Prfe. 
s1den~e com o Presidente da Repú. 
bUcal 

~eSlgnao? em 26, 2.100~ 

Jefferson de AgUiar tPSD). 
Ruy ColIDeln.. \PSlJ. 
Lobão d.t. :5L1l1elTa lPSDI ~ 
Wi1Wn GanÇQ.j\'e,,<, ,PSO}. 
JOSE- FeUr-lanc PSDJ, 
a~zerra ~ e,f.\. pT til 
p'-l'thw \TjrgulC JYfB). 
Antón.k JUtA {PTB}. 
08caJ Passc* 1FT!:!), 
AntOnlo Carla,- U DN), 

'A!oysJc â-F Carvalbo (PLL 
Eurict R p 7.E'ndp (UDN). 
Milton CampO'..'; roDNl. 
Josaphat Marinho tBPl). 
JóUo _ Leltf IB?I) 

AurélIo Vmr.na IBPD. 

Z-5) Proie'tO de Emenda 
Constituição n9 2/64 

h 

tDê. nova redaçQO â aJlneS a, do 
art.'101 e aJ Item LX do arl 124 da 
COnstituIçãO Federa! a Um de esta.
bel~cet que sejam proc,essados e J'tb.. 
gados nos ertme~ eOmllns: 

- OS membro.!!' do Congresso Na ... 
atOnal. pelo Supremo Tribunal Fe .. 
deral, 
! - Os membro.s das Assembléias te
g1s1atil'as. pelos Tribunals de Justiça). 

• 

to de Correios e Telégrafos 
Cr1ada Dela ResolUçãc ofim'er( 32 

de 1963, a.s.s1nad1l. oelo SenhOl Jer ... 
terson de Agular e mau 33 Senhores 
Sena.àore~ ,aprese)ltad& na set',sãt:J de 
30 àe outubro dé 196.3l .. 

Pra20 - at.e o flm da sessão legls ... 
laUva de J96,3 , 

Prorrogacfic. por 90 d1a.s q-atê 16 de 
març.o de 1964\ em virtude de fie
querimentc númerO 1 163~6~ ic Se ... 
obo! Senador Wilson OonçalvNI 
aprovado na sessAo de lO' de dezem
ore. de 1963 '21 30,. 

Destgnacâo em 6 óe dezembrQ 6e 
19113 
Membr~ (1 H - Partldos 
Jefferson de Aguuu _ PSD 
Leite Neto - E'SD 
AI;'U1", FOntana. - PSD 
WUson Goncalves - PresIdente 

PSO 
Artur VLrg11lo _ p'rs 
Bezerra Neto 8 1J 63 - Vlce-Pre .. 

~ldente _ PTB 
Menco Braga .- P'113 
JolIc Agripino _ 110N 
Dan:el Kr1eger _ UDN 
Eurl"" ,Rezende '23 4 631 _ OD:.l 
Aurélto VIanna - PSB 
Secretârlo: Auxiliar Legislativo. 

FL-9. J. NO» E'IUISIlO oantaa. . 
Lob/oo tia Silveira - PSD 

, 

-
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ANO XIX - N' 175 CAPI'fAL FEDERAL QUARTA-FIlIRA, 23 DE SETEnmRO DE 196. 

_ CONGRESSO NACIONAL 
PRESIDÊNCIA 

, Convocação do sessã.o conjunta para ;a.preciaçáo de veto Presjdencial 

Sessão Conjunt. -

2- Sessão Legislativ& ordlnària 

1)- Le'ldslatura. 

Em 23 de' setembro de 1964, às 21 horas e 30 minutos 
ORDEM DO DIA' 

Cédula n' . 1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

to 
11 

ORIIlNTAÇAO FARA A VOTAÇAO 

Dispositivo a. que se refere 
As palavras" ... de cOllBtrução ..• " 
_ do nO vn! do art. 1'7; 
_ do n' VI do art. 24; 
as palavras "e ~lle obedeçam.às ~ormas téc~c:a.s fIxadaS p~1Ai 

Serviço NacIonal de Habltaçao e Ur'oamsmo. It 
N. X do art. 18 (totalidade) 
Do art. 19 a palavra "sOmente" 
§ l' do art. 21 (liolaJidade); 
§ 1<1 do art.' 24 (palanas vet~); 
§ 2:9 do art. 2·1 (palavras vetadas); 
§ 3° do art. 24 (palavras vetadas) ... 
§ 19" do art. 28 (totalidade); 
§ 2' do art. 34 (t<>taIJdade): 
Art. õQ (palavras vetadas~ . 

';essão Conjunta. 

211 Sessão Legislativa Ordinária. 

5'" Legislatura 

·Cm 24 de setembro de 1964, às 21 hOYru: e 30 minutos 
ORDEM DODJA 

>lédula ,,' 
1 
2 
3 
4 

6 
6 
7 
8 
9 
o 

ORIENTAÇAO PI\RA·A VOTAÇAI> 

Dispositivo a que se refere 
Art. 54 (palavras vetadas>; , 
§ 19 do art. 54 (palavras vetadas);; 
§ 29 do art. 54 (palavras vetadas); 
§ 3.9 do art. 54 (totalidade); 

! 6' do .rt. 54 (totalldade); 
Alínea "t" do art. 55 (totalidade) l 
§ 2' do art. 55; 
Paré.grafo único do art. 56; 
Do § 3° do art. 65 as palavras: "as Fundações"'; . .' 
'1)0'§ 39 do art. 65 jl.Q nalavflJ.S: " ... em-13NLSOia .•• " t. - ••. de 

BrasUta." 

• 

Senado Federal, 16 de setembro de 1964. 

Senado Fedeml. 9 de setembro de 1964. 

AURC MOUftA ANDRADE 

Presidente 

Senador CA1.!ILLO ,NUGUE'lRA LJA 01lMl 
VIce-PreSIdente. no exerclclo 

tia Presidência 

Sena<1\) P"aderal, em 2'7 de agOsto de 1964. 

Senador CAJ.m..~ NFe'O'ElRA DA GAMA 
Vice-preSlenê no exerclc10 

da Presidência 

Senado F'faerru, em 2 de setembro de 1964, 
senador CAMILLO NOOm:rnA D a 

lee-Pre.sidente, no exel'c1a1O 
da. Presldêncl~ 
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St'.na:!o .f'Nicra1. em 15 de ~,e(C!lllJl'O c:~ 1!f1i4. 

'Amu:~ Mour.A AN1HiADE 

Sel1:.:do .F'eC;er~~, em ltl de setC'rubro de 1964. 

AURo ,MOURA AXDR. ... DE 

I 
o 

. . ~ ao Pl'ojN,.~ dp. Lel n'.1 1()';-B-63. na. Cn.mara. e n~' 35-64. no S~I!-RdO, 
~ue dá nova. rc~ 90 ~ ,L'Y dl~ art·, 7', da Lei n? 3,8M. de 26-3-00 Lei 
orgarnca ·da Prev!dênea .Socolal (veta~.~:-_· . 

_ Senad.) FedOi!DJ, -em la ~p. setembro de .1964. 

EX P E D I E NT E 
DEFI>,Ri AM'=.NTO_ DE IMPRENSA NACIONAL' 

OIRS:l"OR "Q: .. ~.I,. 

ALEERTq DE BRITO PEREIRA 

'::"«1"'_ DO &~"YIÇO 'Clt ~UUL.I(:AÇOC\i:5 CHC-PS IDA Dii:ÇÂO OI!! RECAç.I.G 

MURILO FERREIRA ALVES FLORIANO GUIMARÃES 

. OtÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
s&:çÃo 11 

rmpreuo nsa (lI !e;;r,s$ do Oepertl:lmento de Imprc.rUi8 NacIonal 

8RAS1LIA 

--~~--------------------~--~~-
ASSINAtURAS 

UPAIITIÇOES '& PARTICULAIU:S FUNCIOllAIIIOS 

Capital e Interior 

"8e..u.re . ~ •• " • • .. .. .. • Cr$ 
t110 ., ... "................... Cr$ 

, ,E.:r.t~riGr 

............ ~." ....... Cr$ 

Capital e Interior 

50,00- Sewestro H"" .......... CrS 39,00 
96,00 Ano 

i3G.OÓJbO 

.....••..•....•.. 
E!:terlor 

· ••••• ,t ••• ~ •••• 

Cr$ 76,00 

Cr$ tOS.ao 

. • - Excetuadas as para Q exterior, que urJo .empre anu.a.1s '18 
assinaturas podt$l'··.8C-ão tomar, ·em qualquer· 'pooa, por sets méees 
ou um ana . 

. - A- fim _de possibilitar i -remt~&a d.e ralorea acompanhados d" 
•• clareoimentosquanlo'i'.ua 'sjllloaçlo. $ol1oitamôs diem preferênola 
• remessa por meio 'd.& cheque ou vale-o pOdaI, emitidos I favor do 
T"'Oureiro do DepartamontD d. Imprensa Naol.nal. c 

- O. 811plemenlc86 •• dlç!ie. dos órgãos ,oflolals s.~ão !orn.cl~o. 
aOI assinantes somente mediante solicitação. 

- O ouSto do número atraJI.do ' •• rô acrescido d. érl O.tO ., por 
',,"releio deoorrldo, cobrar ••• ·I. mais 'Cri 0.50. ' 

~q!!!':>;~~Il~'"n~l,!loes de e;·uzelrosl. celellrado em 31 de Julho de 1963, 'entre 

DE~P.E~O LEnISL'TI'\'''' ~T9 "O DE 1964- . e o Estado da Piau1, COlll .r~1.!rros' provenient.es da C()1()C&~ 
'-I .... ~ J- J .. ~ .' J ,~.. u",. çãO de do Tesouro". . '" ' ... ." . 

. !~~~ém O ato ao' TrU'I.l-1llll de contas, da União, à,m~a,tf!r.tg I Art. 29 deCl'e t,Q Jeg1slal1vo t:i}trm-â em Yigor na. data c!e SUa <pubU~ 
d.LJ:t:UtttrJL.«!LCíi1iliJua::ct.l-em.uí:&timo-CelclÜ$do-emJ:e-a Vniao cação, I'e\"Cga{'la.s &s d!3posiçOes em contrarIo. .. . .-
~eàr.-raL e o. GO'1:C!rno do Ec'iacto da Paraíba. " ÀURO MOURA ANDRADE -

. Art, 19 E' mantido 'o atJ lia T1HlUt1~! de. ContaR da União denegI'Ltórlo Presidentê do' Senado Federal 
<f!ntl'e a Umilo l"edel'al e o Go\:êrnc do Estado da Paraíba, no montante de 
C:'$ 170.000.00\},OO (cento e set-wta milhões de cru~eiro.s), com recursos 
pL'oyenientes da colocação de "LeUas do T~%uro". . / 

Art .. 2']' lf..ste decl'ett.' Jegl~lfHivo <,ptral'â em vjgor na data c!e sua. publi-
eJ~ão, re\'ogací.s.s~·n.s disposições e;n ccntrário. . . 

A UP,o MOURA ANnnADE 
presidente do Senndo Federal 

Faço saber que o Congre:..ctl Nt!c!9llal apl'c\'ou, nos "têrmos do art, '17. 
I 1'1 da Constituição Federa.! e eu AU!'Q Moura Anqrade, preSidente 49 
Eenndo Federal, promulgo o seguInte 

Ar~. l~ E' mantido o ak, do Tl'lbunal de Contns da União denega,t..6r1o 
ae regIstro ~o contrato de ern.prê:f·l.InO, celtbrado em 11 de julho de 1&63, 
entre a Unj~ Federal b o Governo do Estadc. de Alagoas, no montante de 
Cr$ 200.000.000,00 (duzento~ milhões de erur,eiros), com recur93s prcve. 
nfentes da· colocação de "I,etl'as do Tesouro". 

Art. 2'~ i!:ste decreto tegislativo entrarà etn vigor na datã, ce sua publ1,. 
.açãO, revogadas as' disposições em oontrârlo. 

A URO MounA Al-."'DRADE . 
Presidente do senado Fêderal 

Faço saber que o Congretso Nacional apr'Ú\'ou, nos têrlUos do art '17, 
• 19 da Constituiçao Federal e eu. Auro Moura Andrade

J 
Presidente 0.0 

Senado_ Federal, promulgo O' seguInte 

DECR~TO UlGI","ATIVO N< 71, DE 1964 

P'aço saoer que o COJJl!,resso Nacional aprovou, no.s t-êrmos do art. 77, 
, l' da. Consti.tuição Fe.:ietaí e eu, Auro Moura Andrade,' Presidente do 
Senado Federal, promuJgo 

DECRETO~ 

Art. 19 E' mantido o ato- do 'l'ribunal de Contas da União denegatól'1a 
de ·regi.stro ao cont.rato d' eempréstimct, celebrado em 7 de ma.! ode l00t3. 
no ~ontanw de cr$' 20Q.OOO.OOO,OO (duzentos milhões .de cruzeiros) entre 
a União Federal e o Govêrno do~Estado. de. Sergipe, com reCUrSOs prov .... 
mentes da cOlocaçtLo de "Letras do Tesouro". . '" 

l).rt. 29 ltste· decret() legiSlativo entt'ará em ,rigor ·na data t!c sua pubU ... 
caça0, .revogaClas as disposições em contrárlo. . 

l"~ÇO .Eiabel' .que o Congresso Nacional a.provou, nOs têrmos do art. '1'1, 
I 1t da COnstituição Federal é eu, Aura l\.~Oul'a Andrade, Presidente do 
Sena.do Federal,' p1:omulgo o f"eguinte 

Art, 19 E' tnantido o ato do de Contas da Unlâô- denegat6110 
de reg18tro ao contrato celebrado em de 'malo de '198;3, entre a. Uruãeo 
Federal e o Oovêrno do Estado do -Rio Grande do Norte, .no montante d.e cr$ 2:5O,~,OOO,OO (duzentos e ci-nqüenta milhões de oruzeiros). com roour .. 
aos provenIentes da. cOl.qca.çã.:'I de "Letras do Tesouro". . 

. Art .. 29 :ts~e decrefo legIslativo entrare em Vigor na data I!e sU:~ publl ... ~ 
" oaçào, reV:Clgadas as disposições em contrál'Io .. 

- Art~ f9 E' mantido I) a~, do 'J.!l'ibtm:ll de contas da União deneftn1"Jr!o 
~ reGistl"o ao contrntú ~~ fKnpré~t4lO, n.?_ ml!...~~_~! Cr$·M)().Q9.~ 

• 
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Paço s~oe.r que'o Congresso. Nae!onal nprovQU; nos: termos- do art. ,", Faco saber' que 0_, Cong;-esso· NaCIOnal liprovou. nos têrmos do 'art. 11. 
, 11 da, .Cons1;itulçi\o, Feder~l e eu, Auro Moura Andrade, presidenté' do I" 1.{t doa COllStltulção Federa-l e eu, Aura Moura. Audr.ade, pree.idente do 
Stnado Federal, -promulgo o eeguJnt& Senad.o Federal promulgo O segumte . 

.oÉCRETO LEGISLATIVO N' 74, DlIr 1981 DECRETO LEOI~LATlVO N' 79, DE 1984 ' , " 

Mantém o ato do Tribll.nal de, Contas 40 UnIdo. c.en.Watono /' Mantém o ato !to Tribunal de contas da Unido deneuat6rto 
(te reüistro-ao 'Cõiffriitô-dc-em~itno -celevrãdO"éntrê' a unl4'4 d'~ a contral"6~e~crd1lTt de ceSSa0 ae uh e2tõ a pi Olltessa dI!' 
~àl , o 'Eiúiifõ"de-pe,1íã1íi UCO.· . compra e venda. ~ 

Art. 19 E' rnantido o a-h do Tribunal dê Contas da União denegatoÓrlO o Art. 19 E' mantido o a00 d~) Tribunal de Cont.as da União denegat6J'io 
de registro ao contrato' celebrado em 19 de junho de 19a3, ell,tre Sr união ae regIstro a contrato·escritura de cessão de dIreito à promessa de COtl.1pl1\ 
1"ederal e o Estado de Pernambuco, no montante de C1'$ 1.000,OOO.00G,OO e venda ceH:b"ra-do' em 27 de l1gõ,sto de 194&, entre Ma,noel Passos Maia.. 
(um bilhão de cruzelroo), de emprés~imo, com recu."Sos proyenieJ1:tes da COluo outorgante cedente, e a. Empr{!sa Oolonlz!l..;:lora. .Madeira. BandeLrQ LI .. 
eoloca.çi1o de "Letras do Tesouro". mita.<la, como- outorgada. cessionária, com a. in.tervcni&hcla. das Emprêsas In ... 

Art: 29 itst~ deere,to leg1slntivo t:ntrarà em Vigor na dota Ce sua. publ1~ CQl'IPOradras tt.:) Patrimônio N-ll,uonal. relntivo:mente a. uma. á.rea. de 26.3M 
-caÇa0, revoaal1a.'f M dt.<::pos!~ões E'm contTârto. . , '. ltrinta. e se!s mIl" e trezentos) hectares, locnl!zadtt no Estado de Santa 

Amo MOURA ANDR~»" 
Presidente do Senado Federa,] 

CRtartna, [;·ontelriça. com a RepÚblica Arg~n~illR. 
Art. 29 decreto leglE'n:t!-vo entrará- em \ligor na data (!e .'lUa ptlbIt ... 

CAÇA0, a.a d~pOSlçõe5 em contràrio, . 

A. uno MOtfflà, ANDRAnll. 
f'AÇO so.ber que o' Congresso Nacl.onal apr.ovou, nos têrmos do art, '1'f. P~e'r:l1d~~re ,do senado Federal 

• 1~ da. Conetitulçl.o Federal d en, Auro Moura Andrnde, Pre~ldente do V=-----~-----,----~---- _._______ ---"i.' 
4Jwado F~del'al, .pr~UIgo .o aegui~te 

:j;~~~~tl'dO° 0.0 il.PO do ':(~rtbúrial .~ OOnt.as da UllUto d~eg~tól'i() 
de contrato celebrado ·ecn 23 de r •• ,;relr<i d. 1938, 
do;'. Crirrelos • Teléi!1'afos. firma I:. B,' M: Wotld 

lOOflÇã.o,' tela .segunda eo~t.ratant.a, doa serY1ç03 _ clt 

entrarll .em Vigor na data de IIUtl pubIl ... 
em o oontrt\,rl~. . . ' . 

• Auno MQuiu,' ANDRADa • 
Pl'e3idente do Senado Federll 

• , I • 

h-Ço sOlDer q,ue o uongre&So NaCIonal aprcvou, nos têl'DlOS do art. ·7,1. 
, l' da Constituição Federal e cu Amo Moura. .Andrâde, presidente do 
-enado Federal,. promulgo o seguinte 

Art. 19 E' mantido o" ato do 'rt'ibunal de contas da UnIão denegatório 
te registro, sob reserva, de despesa. no, montante de Cr$ 28.887,60 (vint.e e 
•• ts mil,. oitocentos e oltenta. e .!Iete cruzeiros e sessenta eenta.vQ.s). pe.ra pa
._menta à NOVACAP, pOr servtçllf; tele!Otllcos prestadlOs at1 Departamento 
Administrativo do Serdço PuJ1Hro, '. 

Art. 29 tste deCl'eto leg!~laU\'o eutrará. em vigor na dnta ~e' sUa PUbU: 
pt:lo, l'eyog'adas as GisposiçOe.s mu (;On1,rar10. 

~ 1)'1:0 MOURA At!DP,ADJ: 
Presi entti do Sena.do Federal 

}I~O saber qu~ o Congre.s:m Wu:ionaI aprOvou, nos ~rmos do ar!. 7'1, 
, l' da. Con9t1tulçào Fed.eral c t:IJ, Auro Moura. And.rade, prooldente <lo 
5ellado Federal, promulgo o .seguinte· . 

DECRETO t..EGJ8LA'f1VO N' 77, DE 1964 
Mantém o ato do Tribunal de Conta:; da Unido tLen atOlfo 

l1e Te s r co:! ra g r S tmo ce C ra eu ft a nt40 
F'e era e o vêrno Q Eeta o do Pau. 

Art, 19 E' mantido o alio do 'l'r1bunal de Conk~S da Onlão denegatórío 
te registro ao contrato de cnlpréstimo celebrado em 31 de Julho d_ 1963 
ontre a União .FederDJ e o a-t)v~rl'lo do Estado do Piauí com reeurS(\6 pro: 
'I'eD.1entea c.e eo~{)caçl1o de '~Letras do Tesouro", no montn,nte de .••.. ,. ' •. 
Cr$ 100.000.000,00 (cem mHbOe.1 de ct'uzeiros). 

Art. 29 ltste decretO' legislativo entrar:\ em vigor na. data c.e s'ua publ1 .. 
ov.-çan. revogadn.~ n.s dIsposIções em contrário," 

~ uno MOURA ~~D6Arr1!'! 
Pl'esldcnt.e do sen O Federal 

· I'RF.SID~/'IüIA V_O ~,B, MOURA 
" ~, '.', AliDRAl'lE,·:. . " 

Ás. i4..horas e '"3001\)í.nutos ac~\"m ... 
15' presentes -00 Sr! SenadCl'eS! 

Adalhert,,, Sena 
J~ GUlOmarq 

· ·1VIa.rtins Junior 
Lobã.o <Ia. Sllve:Ura. 
Sigefrec..o Pacheco 
Mene~eA Pimente~ 

Wilson Gonça.lves 
JOSé Bezerra .,. 
WaUrooo Gurgel 
Gouçalves de Abr~nlea 

PeSsoa de QtleirO~ 
Enllírlo de Mora~ 
Rui Palmeira 
AloySiO de. car'Valho' 
Antôllio BaJb1no
Jo-'",aphat Marinho 
Raul' Oiubcrti 

· A.a.rã
U 

Steinpwch 
AUl'é o Vianna 
Gilberto Marinho. 
:aenect,lcta V-alladal'Ba 
Nogueira..·da GamQ. 
Moura Andrade 
Armando Storn 
Lopes da C()Sta 
Bezerra. Neto 
Nelson Maculan 
AdolphO Franco 
M,e1\o Braga 
Irlneu .Bo.rUhaust'n 
Antônio Ca·rlos 
Quido Mondin 
Daniel Kliegel' 

Q SIt. PRESIDENTE; 

A l~ta de presellÇa,· a.c1.W& o com.. 
pareCJmento de 33 SrS. Sena-dQrc.s, 
Havendo numero leg'al, Je<:lal'Q uner-

FEDERAt.. 

~q 'OongTfssc Na.cional deoret.a~ 

Art. 19 'E' concedida. isénção doA~ 
impOStoJ 'de' impOrtação e de consu ... 
m~ para, o eq\ÜP8.mento carusta.nte dai . 
li. ~nças 119S DGM1j3-6163.~204. e ~ •• " ... 
DG ... 63·6164~1205. emitidas pele.. car .. ~ 
tQU8- de COm.Jl'cio Exterior, importa.
do pela R.ádiO B-Jndeli'a11tes· S. A •• 
com." sede 11a Caplhtl Je São· Paulo, 

Art. r- A lsençã-o concedida. nã(J 
abrange o ma,terial com. simila.-r 'la. .. · 
donol. 
. A.rL 3° Eila lei entra em Vigor nll 

da.ta de Eua pUblicação, 

Art. 4c Revogarr,_.:::e as dLspos.lç(ie.'J 
eiu conur..r;Q, . 

A ComJ,s.Sii:-O - de Finanças. 

IS..\J.llS.:t.TUTI\7() DA-C&i\f"R" DOS 
DEfU'!'AIlQS ' Ao......rn.oJE:J:O-DE 

- {-e,no ~ESt\DO N." 5. DE 1.9S6. 

/sen(.a visto consular turl,... 
ta nOclO (ll$ e Ulse 

o CVl1gr-eo.sQ Nacional decreta; 

Art. l~ fodel'á ser dl..'lpensada a. exl. 
gêncla, d-O ~'iSl'O conSular p'"evistll ,. 
letra· a·do p1lJ"á3'ra.fO únICo do n.rt.. 7'1 
do DeCl'cto ... iei nV 7 .!t~~, de 18 de jie .. 
tembrÇ\ de 1915, aos tUristas nn.ctonaJa 
de plu.-.:es; com os quaL, O Sraail man .. 
tiver acôrcJo p;i,ra dispensa do m-to 
e que pretenderem permanecer nO 
Lerritó.r1o brasUc!l'o, pelo praZo dt no.. 
venta WO) dia5. 

Art. 29 , O prazo estipula.do no a.t .. 
t:gc ~nt.erJOr pederá ser uma vez prot
rogMi{) por igual periodo não senda. 
acimi.s.slvel SUa. trumformdcã em viS
t.o de qualquer outra, categofla. 

PaçO sa\)er que o Congl'c.s.so N<lctonp.l npf'Ovou, no.<J têrmo& do art. 
• 1. da. Constit1l1ção Federal e eu, Auro Mom'a Andrade, presIdente 
BenD.do Federal, pronmlgo o segUInte 

77. ta. á sebSão. Art. 3,9 O poder Executivo ba.1xal'ri. 
ínstl'ucões que -atendam aO di.sposto 
no a~.'t. 19 destt\. lei, e tomarA ProvI
dênCIas pa.ra n salva~·ue.rda da -segu .. 
rança e dos tnterêSse.s nac1onaÚi. 

do 

DECRETO ),E01SUTlVO N9 78, DE 1964 

ft-'{gJjJW_'L!!.JiL .. t1!:L-TrHJUnal de Con.tas da União d,eneqa.tórr.o 
a.e reqislro a, cCntrara dI{ emprésllma celebfadp entre a DfLiJo 
F.ed.emt e o Govémo do Estado do Para. 

Art. lC) E' mantido o ato do ·Tl'ibunal de Contas da União denegatóriD 
de registro a eont·rato de empréstimo. celebrado em 24 de m::tl-o de 1963, 
entre a UnIão Federal e o Oo\'l!rno do Estado do pará, no montante de 
Ol'"$ l(}O.OOO.OCO.OO (cem milhões de cr,l.lzelros), com recursos· proven1.ente:! 
da. C'cHceação de "Letras do 'l'c/iQuro". . 

. Art. 2Q 1tste decreto leg1slntIvo ·cntrurâ. em vigor na data. de SUa pubU· 
,!'ACfi,O. revogadas as di",pOs1çõe.i em contrário. . 

Amo J'\.fnqa' Ag°eJ\nu 
?l'esldente do Senado Federal 

VIl-i ser lida a ata. 
o ,Sr, 2'? Secretário procf.4e à 

leiturR da ata. da. seasão ante .. 
rior, que é aprovada sem deba
tes, 

o Sr. lO secretário lê O seg,ui.n .. 
te , 

Art. 41! Esta. leI entrarã em vigor 
na. data ~~ SUa PUblicação. revogadas 
as dt.s]>OS!çoes e:l1 contrário. 

ÀS. Comissôes ,1:€- Constituição .o 
Ju,stJç.a e de Relações ExteJ.'iorCS. 

EXPEDIRt"11 t' Ollefo, do Sr. Primeiro Secretárlf) 
. da C4m.ara dos Deputados, de COTnu. .. 

Q!fciOs n~s 2.345 e 2.34'1. de 17 do nioaçdo da aprova~a-o de emcndm da 
m-ês em cudo, do 'Sr. Pnme1ro Sc- sen.ado a 1lroposiç6eJ a.aquela Casa: 
cretái'f .. da Câmara. doo Deputad~'i, I Ot. 2,351. de 18 do mé-s em curso, 
enca.ru1ollfllHlo 8. reviS!O do Senu-do 8.1 OO!ll referênc!-a li. emenda do S-eUD.dll) 

\t.egui.l\t.ea \lIo'PQ."I.iç{}(!,,,, res.pectJ:vU-ulen ... I ~ PrIl,jBto dl1 Lei d:t Câmara n~' 129, 
f to: \(1ft 1m QUI al1t.ori':r.a, o poder .Ex,e..o 
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4)UU':o a abri::;. ao Miú.:stério das Ml- harm-oniza O projeto com' '" 
!)lase Energia, o crédíto especial de r:':~~~~t~dGS latos. 
~l$ 30.567.~.O(}'O,OO, para !ius qu~ f. o' ensejo~para. renovar a 
í e,speClftcS; " - .; meus. protestos d'e elevada 

! eom :teíerênc:i.a às emen~s do. Fiena- 'l'ribunaJ I Of. 2.353.,de 17 ,do mês em cuxso'll~]~~;i:~~:E:1:r~~~oi ~ As-
! do ao Projeto de, Lei de-. Câma,ra. ~.9 I S:uperl'Dr 

1138' de 1964' que ,transforma A Escola l~~~!~~~~Ê~ii~~~~~E~~[~~~~~~~i Fa~IisU~ ~ de' MedIciJ)a· em estabeleci- . ' -
ment-o . iSOlado de: ensillo' superior) de. 

_ lIlatureza autárqu1oa.' e dá outras p!?..' 
;Victências. - '. -

Oficio G, P.' !l8., de '1964. de 9 
Illêá, em .eurso,' .do Sr: Pi"esiden.te 

r 'Iribunà.!··súperior c!.o~ Traba.111o, ;nos 
., leguintes" têrmos: _.'-. ' - - ., . 

4 de .eteinbrode'l964 

Roberto de Oliveira 

Ministro "do PlanejaInento_ 'Na~ 

J:'eg-Jão .que 
libel'de.de de 

EXcelência. o 

P;~1~~:~:1 Q. defesa. da 
vés da 
BR-33 rij~~ª~~~~~t~r~7~~~~~~ . Deoorrld<ts . dOis anos da. ficas do 

J:em, 'pOr. dua.s vêzes foram _. Pelo art.; 3\J, estabelece V1ll'. ~a Silva. 
lOS padrões de vencimentos "'':;:;;;.Iclúa<,ão d " t' ._-.' d tu~~ ... n .... '" 1"'.1 os mves·lIDe~1IVS prog.re.ma- 'A cons'ruçãoda,BRC33. pa'ralela"os ttlall6m0.l'· 'e.sa ~.l'U.O,· !idtcional 00 Impôsto de I> ..... 

~ueles Q.ue flgurayalIl: na pessoas. jurídicas,. não in... trilhos da ESt.roda de Ferro Noroeste 
. crigtnal. y.. %, além de outras pareel~ do atendia as pretensões .das 

.IJ.af porque a dout.a com1ssao e dO:ta,ções orçaJllelitáa"ias, I~J~~~Õ'~ t~o sOmente, no que .diz 
S~rvlÇ(), PúbliCo .do senado "P,eroe-'I~:t\,"lJnel"te.em -vi'gor". " facilidades de locomoção .. 

.r' 
" 

Setembro de 1964 
Aproveitam O ensejo pal'a reite;ar 

a. V. EXa. os protestos do mais alto' 
aprêço '. e conSideração. . 

cordialmente, _ André Melchlades 
Blirros. Presidente da Associação 

de Corum.Oá - Alcides Ma .. 
rinha, Presidente do Centro de Criado .. 
res . da. Nhécôlandía .;...- - Armando 
Anache, Presfctente da. AssOCiação 
Comercial defCorumbá. .', ' 

'Sr. _P~<lente., sint.ó.;.me. órgunlOSO 

~~de~~certa::~~:.f~orm~ ,envaide.cido, QO ter pelas altas figuras' das,' 
.ãssqciações, para. ser 

Beu intérprete" que-- vale- dizer,. o 
intéiprete, do pensamento de m-ilho.~ 
de"seus aSsooiadós, 'junto ào Excelen
tíssimo . Senhor Ministro . Roberto de 
Oliveira'Ca~pos, para'lhe fazer entre .. 
ga dês te memorial. e ofel'ecer" mitia 
déw.·lhes sôbre·. '0· ~unto nêle eQ-ntido. 
, I.sSQ. Sr. ·~residente •. eil<Utece~me' e 

como já 'd~i~s.se~;,. ,s~~\j~a~~~lb::::;~~ Aceito a.r 
aqu~' 

l:Iendo .. se 'do f<l.to, éntend,eu em região já seividaÇiieln '~ei19-
lI'igl~l() ... atravéa de ~enda. Entretanto, desejam .as aSSOCla- It,,;nnn-" 
loi .. ente. aprovada.. .. . . . locais reafiimar a" .vossa Exce-

Encontra-se ·.PI:'~ent€ment.e O PrOa esPeram o breve reinício da 
jeto, com "dito,- ei1;I.' trânSito na. douta. dessa. iplportante rodovja, 
comissão· de Fil;IanÇ3S. Par~eu-IJle, 6 trajetória que' -proporciQ- I'",',llina, 

. parisso, .. de tõda.. conveniênc.ia. prestaI o Mcoa:inent-o da. produção de . o ,qlJe, thma: Q.. ~liz.er. "(lI'[U1to 
ao Senado Federal algumas informa· zona. . do ,Pantan~L Mato- . muito bem)'; '. . , 
ções que" po-r" certo, " aJ-qdarão no es- grossense. " 
clarecime:p:to. do Projeto em e~a.nte.-. 

Em primeiro. consign:a.l 
que. ao douta 
comissão 
óiz ooni a' 
venciment.os 
dó . Piojeto, 
dos os servido ... ' 

to "'" 

ID()Cli~iI,N1~ÓS, A QUE SE ,ru,FERE 
,SEN4UOB LOPES DA,COS

EM SEU DISCURSO.' .. 

BR' 33 ~ ESTRADA DE'cRODAGEM 
, DO PLANO FEI!ERAL 

"Trecho. 

.. 
a COIlS

Tronco, c.omo' 
do Plano Rodo.. 

qUld compreende 

i~~:ef~~::~lj([~~iE~d,:' -: Estaduais e ~:I . Q :de.'5enVOlvimento da 
in'!p1:a.nt •. ção . .QG:·' i?laI!o Fedel'al, no 
Estado de' ~ato .C-1"ossc. notamos o 

e O ,interêsSe do .. Govêrno Fe .. 
=õ.iõi;i,";i:~mPlantár com prlcrid::\.de r' BR-I6 - BR-34 e 'BR-, 

Sul do' Estado; -, 
"partlcularmeIlte, 'l 

da. BR;.33', no' treobo 
.:.-. Aquidauana, a' fim de 
conl .a apresentaçáo· a de

motivos e<:onômicos e técni-



cos, sua construção através à traje
tórla. d.n.a "linhas. telegráficas" do 
Ma."echal Rondón, a qual demanda. 
Corumbá - Piraputanga,s - POr"bD 
Manga - Firme - Rio NegrO -
Aquid0.uana; 

Evitaremos a concorrência. natural 
que a BR-33 fará à. Estrada de Fer
ro Noroeste do Brasil, no caSO de se 
cOllcret~ar sua coIl$trução ao longo 
da referida. Ferrovia, a qual deman-· 
da Corumbá-Albuquerque - POrto 
Esperança - Miranda - Aquldaua
na: 

crIaremos, s1nl, com 4. Implantação 
paulatina dos Plano,s Rodoviários Fe
deral, Estadual e Municipais, entre 
Os municfpi'os, inlclalmente. de Co
a-umbá e Aquidauana e, posterior
mente, ta.mbém somados os munlof .. 
<;.f.<l. d. RIQ V.rd~, Mt, Ronodonôpo
lis: e poconé, um escondou..1'O perma
nente dos produtos dessa imenso. Re
gUiO, para a referIda Ferrovia.; 

A Implantação, pois, da BR-33, no 
. trecho ·C-orumbá. - AquidRunna., 
atraYés a troJetórfa das "lInhas te
legráficas", dará à. mesma .sua fun_ 
ção verdadeira, qual seja l\ de pro
mover· a integração do 'lpanron31 
Mstogro.'l.Sense" à economia. do nos
:;o Estado e, consequentemente, do 
Pais; . 

Como base de um plnno rodovlâ
rIe, s~rVirã. inlcialme!1te, às lnrune ... 
ras proprIedades Agro-Pas.toris dos 
municípios ele Corumbá e Aquid:lUa,... 
na: 

Através dessa. rodovia. tronco te .. 
:ren10s o es'coamento da produçi.lo 
dessa imensa. região, repre5en~.rta 
por: 
.' Frutas cftrJcas, em geral 

Tubérculos 
Madeiras de leJ 
Lã 
PSllmitoo 
l3a.nanas 
Gndo bovino 
Cavalares 
:Muares 
Ovinos 
tSuinOB 

~1n contrapartida, não t-endo a re
gião que deverá ser s-ervIda pela r~ 
ctovl'a, t:cnco BR-33, co1l3truida. atra.
véS da trajetória das "lInhas tele .. 
gráficas" no 
Aq1119-R u~na, 
quaisquer estr.:ldas de 
F~deral - Estadual ou 
vêm.-se 00. proprietários oU 
roa: na con tingêncla de f~er tnarchar 
o seu gado de negócio, por longos 
corredores, sem água e sem pasto, 
por di,as intermináveis qU& variam 
de 5 a ~O ou mais dfas; 

De Rondonõpolis a. campo· Grande 
percorremos cêrca de 600 qUUômetroa 
de um ponto médio, no trecho 
rumbá _ Aquidauana., da. releil,i& I 
BR-33, digamos, fazendo "1ngá" ou 
fazenda. "Esperança", a Campo 
Grande, temos apenas cêrca. de 350 
ktn; ~ 

Sé de um lado contamos com êsse 
p~tencial imenso para exportação, de 
outro temos a importação de gêne-
1'03, tecidos, arame, sal, prOdutos ml
ne~'3Ls, farinha de o~~o, etc. 

Para elucidar apenas, es-t!mamos 0, 
consumo anual de SJtI, procluto& m1-
nerais, fo.rh1ha de ossos, etc., em 
cêrca de cinquenta mil toneladas, rui 
quais hoje são tl'al1s-portacins pelos 
trilhebos existentes à rnzlio de Or$ 
25,00 por quilo para unw. dista:lcla 
de. apl'Oximacklmente, 150,km;' 

segundo 0." mapas us. 1 e 2, Rne
lCOSl, respecth'n.mente de palte do 
.. pantandl Matogrr:sseru.e" e do Es .. 
tado do Mato Grosso, lembramos a 
título de sugestão, p~lJ'a estuõo, as 
tlgações; 

Federal (Phmo): IJgaça.o Rio·Ne
gro - pôrto' Paulista, no rio Taqua
ri e Pôrto Puulista a Rondonópolis e 
pôrto Paulista a poconé. 

Estadual (Plano): Pôrt.o Paul~sta 
_ R!o-verde - RiO-Negro - entron
ct:.mento de trecho: Pôrto Paulista 
_ Rio Verde - Entroca.mento: C0-
lônia Rio NegI'o, está já servida peJo 
Mt. -31, Campo Gande ,- Cerguinho 
r -:.-chedo - Colônia Rio Negro. 
. Os ree-onhecirnenbos através de re

petidos vôOS. efetuados em fins de 

o primeiro á O seguinte: (UI:): 

"Senador Áritonio Martins ·Ju .. 
mor _ Senado da República -
BrasfUa. 

Pl'odutor.e3 ncreRll,OS ·6 mato
grQS,sensea apelam p"'r~ V. Ex<l. 
·para ·Q.l.te, da 'l"ribUll(\ do SeDU do 
formule ·nossos protestos (!.e des~ 
oontentamento com relaçãO ao 
aWllento ora concedido de 30% 
para borracha, por não t:'mdizel 
'Com a realidade do.s faros, sabi· 
do' que a ~leva<;ã() havio.a. )'lO 
ClUltO de vida, pelo Ílltlmo estu. 
do feito, até e.5L..9. data é da vr .. 
dem de 80% a 100%. Nesse sen· 
tido estamos telegrafando l'v 
ilu.":>tre presidf'.nte da. R€públic3 
Saudações, (as,) lbraim l.:loer 
Junior e Mário spin~,! l'~pl'e, 
sentantes da produção . do Acre 
e de Mato Grosso. 

(Lendo) 

v~nham fi se lembrar de 
a. Amazôn1a. 

Era o que tl;nha a dizer, 
r..sdore:;. Muit'Ô obriS'8-do. 
bem!) 

onde fico 

::ira. se
(MUiw 

C?J>LP .\RU:E!ll ~IAIS OS 
SENHORF.S SENADORES 

Vivaldo Lima 
Edmundo Levy 
Sebastião Arcllt:l 
Victorlno Fr-eire 
Joaquim Parentct 
CorteJo pereira 
João _,,-grip:no 
Silvestre Péricl<!,l 
Heribaldo Vieira. 
Dylton Coot& 
Lino de Mattos 
José Elias 
Fillnto MUller - 1., 

Realmente, Sr:!. Senadores, os pro- 100'odor,,, 
dut:ores a{!rcanos e mlltoglos~en.s~ 

O SIt c PRESIDnNTEl 

Andrade) -_ Nau 
in,.'1crit-Os. (Pausa) 

Passa-se à e.!!tão com a razã-o. Ultimamente a 
Comi.'iSão Executiva da. Defe-sa. da 
Borracha, determinou êsse 9.'..Imento 
de 3ü%, qu:::ndo é St\biào e .cem ve, 
rificado que, do auo passado para 
cá, O(S generos de ·primeira necessi· 
dade duplicar~m e triplica.ram de 
preço. Os zeringueir,oo, que nada 
mais são do que, 03 sentine1a3 nvan
çàdos de.ssá extensa. regiã.o an1:l.zôni
ca. tem custar um real (lO el'ãriO 
J1O,clonal, esbl0 cada ·vez maLs pro
CUl'anUQ cutro trabalhl>, urna vez qm,. 
o de extrair ulatex", com as distân
cias existent.es, com os preçJ<; doI, 
mantimentos e outl'OS inúmeras drfi
crudades ínclu.::ive a l'e.ltt\ de a~.31s.· 
têncla. médica, h(.ll:'pUalar c oLlt.ras. 
estão f:~zcn-do com que os nossos: 
Seringais fiquem abandoDados, aban
dono. que refletirá na terra que ne
·cessita da nossa ~:;5!stêneia_ l"l'd'ldo 
e vigilância - - Mas é isSo mesmo. 
Dizem que o defeito do Brasil é Bel 
grande demais. Talvez seja mes.'Ú{; 
- Ai tica Q l'eclamação de um pu·· 
nhado de 'brasileiros que também têm 
o direito de vh'er. 

Ordem do Dia. 

<lo 

ur· 

H~~:~:~~:e~:;él~o, 326, em 
n9 363"'-

64 aprov{ldo na se-3.São de 15 do 
mês em. cur.~o); dependendo (18: 
prozmnqlamento das ComiSSões: 
- de Mjnas e Energia, de Eco-
nomla e de Flnançs..s. 

Há. requerimento sôbre a Mesa quO 
vt4 ser lido pelo 1 Q Secretário. ' 

E' lido e aprovado o segutnte: 

Representando sua. área por am-o
xIntadamente 300.000 km2, teml.ls 
uma. re~'ião de pastagenA nativas fér
t.eis, inundável apenas em parte e 
veriódicamente; podemos estimar 1ue 
a parte ,verdadeiramente pa.ntanoM 
ou de brejoo haja sômente 10% des-

1963 (outubro e novembró) _ pro- O segundo telegrama é. o s~óu-in ... 
. pol'cionaram aos eminentes Enge_ \O: I ~~I~ 
nhelros do Vf'.!Partainento Nadonal l'Senàdor M:lrtins Juntor 
ne Estrada d) Rodagem, os elemen- .Senado Federal _ BraslUa DF ;;"';~Y.!;"; 

sa área; -
Havendo possobilkia-de de expor_ 

tação para. sua. produção agrícola. o 
t1egC'nvolvJmento da mesma.. trará 
ébmo oonsequêncla, a formação de 
pl'l.!=tagens artificiais, como o plan .. 
titl de grama. "lXingola" hoje, larga .. 
mente empregada no Estado de São 
Paulo; . 

No criat-6rJo, repousam, verdadei
ramente, a..~ bases econômicas dessa 
Imensa região; 

tjria-se, recr1{t~se e engordawse 
mM melhores e mais ec<)nôm1cas 
condições: 

A Região cOlllpreendida. p:!os rIos: 
Negro - Aquide:uana. e Taquar1, oon .. 
t.a hoje com cêrca. de três milhões 
dr cabeças de gado vacum, além t!n.<; 
:rebanhos e-qUinos - muares _ ovi
nos . e suinos; 
'~a lotp.çio dos campos dá à !"e~ 

glão uma capaeidaue- anual' de ex .. 
portação de droo de trezentos mil 
bois e cem mil fêmeas, rc)re.senta
das por vacas e novilhas; 

FácU torna"se, em função dêsses 
dados, concluir pelo valor econômi
co dessa ..... eglã:J; 

L"m franco desenvolvImer ... .J temos' 
hoje a comercialização, para engor
da. de boiadas com a Região de 
Rondon6pol1.s, e a abate dêsse gado, 
uma vez gordO, pelo Fr~na - Fl'lI!O-. 
rüico Mato~eIlSe S.A. situado na 
cIdade de Campo orand-e, sendo u 
trânsporte feito por uma frota dr
jamantas QU caminhõflS-gaiolas, em 
np,mas dols dias de RondonópoI1s à 

I esta. cldade~ . 

tos para, opinarem· pela construção ~E~~~~~~~~j~~~~m~~~ da referi'da .BR-33, no trecho Corum.. Solicito ao prezado·omigu 
bá _ Aquldauana., segundo a traje- terceder junto ao presidente õ<J 
ttltia das lllinhas telegráfica.s", de- me e Superintendente da Cos-
malldando: COrumbá _ Plraputan_ .teu'a paro. o at~ndlm:o-ntü do p~-
gas _ Pôrto da Manga. _ Firme _ drdQ constante do telegrama. .e .. 
Rto Negro _. Aquidauana; guinte: "E:ita Associaçãu eEta lu· 

Dentre êss:e:~ ilustres engenheiros formada. pela Agência local d" 
patrícios, permitimo-nos citar o Dr. me que os estoques de café 
PhUúvl0 CexqlleJra, digno e estão esgotados, prevendo-se ti 
E'llgenheiro-Chefe do l?',part.'ni"ntiÓ I cola,pso . total do abastecimenoo 
de Estudos e projetos do durante os pr6xJmOS trinta dia" 
R.; e solicita. urgentes providênciaa 

Devemos lembrar, outrossm, no sentIdo de obter <i!B COsteira 

ponte sób1'8 'IJ rio~P<t~,~agf~U:I'~I,:.\m~:~ I o embarqu~ no mfnimo de quinze ESperança, não mil sae03 pelo na.vio "prm~e3a 
ções de tráfego I.<;abel", que (§'iá. ,sa'indo do Rio 

:E.:steB são, em resumo, 00 dia. 18 ou 19, garantindo, ~sim 
que apresentamos à a.preciação - () suprimento até a chegada do 
Autoridade competente, na certeza. "Rio paraguaçu".· .,\.,tcnciosnB 

setembro 

-7i~;;'~7;;;;;;T,í;;-:::_:': l!."'m conse--
cancelad(l" a urgêncla 

m,"",·Ir. sai da. Ordem do Dia, a 
em rUmo normal. 

de que os mesmos servIrtlo com eom- .s,.~P'l~.~,~ões, (as) Orlando Cor-
plemelltação dos: con 1: ec i m e n tos .... '" O SR. BEZERRA NETO: 
avantajados dessa mesma Antorida. A I f õ b" é d . a' s n ormaç es que o t.lve e que SI'. Presidente, peço a pala-vra, pa. .. 
e.. o l'Rio paraguassü" somente em fins Inh •• 
COl'UI:lbá,' André ~'~;~~~~i~çl~ Ide ·outubro e,.:,tarã. po.r Belém. Outro encam ar o. votaç~. 

Barros, Presidente la navio da costeira o II Princesa lsa., O SR. PRESIDENTEs 
Rural de Conuubá -nho. Presld:mte d,o centro bel" navio rapid?, que ~tum{l. lazer (Moura Atldrade) - Tem a pala,... 
dores de Nhécelandia _ ~~~:~~~ fi,agem em 6 :bas do RJQ Ao BtlJélD vra o DDbre Sc.1twr _ deve ter .saído a 18-19, quando o ' 
Anache. Prasidente da telegrama, agora me está chegandO O SR. BEZERRA NETO; 
Comexcial de Corumbá - êf3 Jllá08, se- bem tenha vIndo de Bft-
de Andrade Brito - Ilegível. lem pa.rQ o Rio pela "Western" e 

O SR. paz:& cá, pelo Na~io~,a1. • 

a pala
Junior, 

MaJs uma vez, vni a Amazônia 
car sem café, num País q;:$ que e.s .. \ 

tão sobrando nilhões de sn.cas. \:~~~~~5~~~:~~~~~t 

i
iii~ii;~;:~Djgo bem, mais uma vez,.e não sei se já nãD é a centé.ssima. Para 

quem apelar, para quem recl~'nf\r'! 

~~~~d~~~~~ Acredito que já não adh:mt1.. D:,i~ o pau correr" com se costuma <11-
B"eIn Dode ser Que, w:a1s tarde, 

1 
!.. 
1 
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Trat>S2 __ tôda Casa o sabe !ejacão ao alt 1° § 19 da L3i 1\lul1lcípios oade houver estâncias INorte CUJa lllCvn.stltucionalldade foi 
de um trabalh.1dor exemp/3-t, cons- n" 4 2!J9 de 23-12 63 de1iníndo..a I' hidl'ommera13 natura~, c;uanrtQ ben€- declarada. pelo Supremo Tribul16.1 Fe-
c.ente G.a r2!;;vânclá do", ::;eus mis- comp2têncla dos E' tadQs para fIclada6 pelo Esrad:J ou pela União". deral. em decl"ão ploferidH., na S(;8" 
tue~, e Em al)üno da SUa admiravel c::::b.anda e arre~"d2.CRO do :m-1 O Sr. l° SSCL"etano lr-á .p~·oceJe!." à são plenarla de .15 de março de "1963. 
~-epu,ap':J lun:::,onal há muitos ~ u')"tQ de t!lJZI e CQ'J"'rnüco::s_ -chamada, de Norte para ::iul. • na Represent-3çao n? 530. do me.;,mO 
muitos r~tos, dos q.uRis é 'ds s~ res- tendo oa:ecel' scb DLi)1â..-QU9.64 OS 81'S Senadorcs re.-;.ponde:ão E6tado. -
6'Ut8.l· a ce~un.stancia de qr,le, há da COllnssao de CO'lSt!iulÇáO e I "slnl' ou " nãQ '. 
Ylr.:':; anos. ou mais de vin;;e a110s ;mrt:l/nt, rm=rejHf;à5,--n-õflricôns- Art 2" Esta Resoluçuo entn.lj'a. em 
e all:;-ul:.)r direto do :J.', 15a:::.· 131'o\\'n I ~~.-.---. - .. I, procede-se à chamada. vjgo~' na dat.a de sua publicaçao, re-
e, j1::1 mais de dez anos, ~crva à Se ,L _ " • - • " ," 'i' vO- vogada.~ as disposições em contrá-
c,:et:- na G-c:al da P::-esldêncla como l Em \Q(gcag Q U-')O -. qU:1~1to a RESPONDEM A CHAMADA .u. 1'10. 
fU!JClQna:',o de imediata confianç.a do )relumnar, r TA::v1 "SIM'· OS SRS, Si:)L~DO;-' 
Seu ope:oso tit,Ulal", Isto, em si, já Os S2nh-:llTs S2n:-ào!"',:" que o apro- RES: 
con~t!tui uma re:::omendação, de vez vam queiram p3rma!1C-C ~:. sentados. _;<j,.ll.:l<:l t,D .sc:":':j3. 
(Jue tcoo" conhecerr.os: e lou~·am:o.s a (PaUt'a I , ' J<J::.e Lo u.úmdl"Ll 
c1en!Caçao e compr~~ncla ele Isssc Rejeitado. Será arq,ü\'u(Õo, ':Jüli"tlc.,; .. :lill~(J~' 
B:'own e, e:.n decorrêu:;ia di~bO, não E' o seguinte o p,'ojeU) I\~jei- Lo"mo u.a ':;:;l.velra 
há eoUlO desconhecer os me:itos da- t?.d,~. VJ(;i.oiino F"re,lre 
qu:!l':s tuncl0nários que o acompa- JO.-lqu.m p,uellle 
Dham há tantos anos. PROJETO DE LEI DQ SE[Jtr.DO Slgel1eao pac11eGO 

E ,lU': to, poiS, que ao t"n&'jo da k' 1/ DE 115: .\it.n~ze.; p . .l11e!lLel 
aj:,::.s:;ntadoria de Ot.ávio ,1o;;ê de An.' JOtiC Be:!e1'l'a~ 
ch,eta, nâo se deixe passar sem des- Walf~'ed() ullrgcl 
tHqU.'?, no .Plena~iO, sua exemplar Goncalvcs de r'-.b, a:lLes 
V10a tuncloital. Pediria a V. Exl:l que João· Agrlpll10 
la!aSEe em nome de tõda a Casa. na Jose Ernllr~o 
bomenagtm que p!'e"ta ao nosso Silvestre Ptdcle~ 
prezaco funcionaria Otavio José d-e Rui Paime.cC( 

·AnchIeta. no (UH em que vOLamos o O NJc:( <::'1 tl:,":.eta: Her,bald.o V.tira 
Projeto de Resolução.t.' 39, que o D"ton C1.J:;[S 
Ilpusenra. ~"rt. lÇl - Fica aE:.jm n:jl~iõo o ~ ,Aloyslo de l.)a:··,a1110 

19 do .Art. P da Lfi n') 1.29:.1. de n Antônio Bnlbmo. 
O SR, BEZERR,..;. NETO !\1:uito rIe dezembro do,? 1953; Jooaphat Marin110 

b~:Il, an.ul G1Uberti 
E' uma ·homa para m:m Ser o in. "~1(J - Conslder~-s2 'tn;ar da cpc- AUl'clio VlaIlliG; 

térpr:::~e dai, sentjmentos de todo o :·r.çüo aquêle onde" se enc:mtrar a Gilberto Marinho 
F'Mllano, quero. também, ue.5ta mercadoria por -{,cat,:úo, rin. venda OH Benedito ValladarLJoI 
oportubldade, frisar.o tato Qe que ron:::;ig-nação. Quando o ob.i.~'r.o do ::on- Armando· Storn 
êste funcionárIo de a.:.siduidade ab~ Grato tratar de gêneros olimenticio.'5 Lopes da' Co::;!a 
SOluta, integral, nesta Casa, .se!·vln~ oS d:, pecuária. da ag:'icultur.l Bezerra Neto 
ao na Mesa, servindo continuamente e da pe.sca, ain'r, que be";1Er:Ciad(':~. Nelson Macu!en 
lem 1P1en:v:lo, tem sido t'estemunha manipulado,,; ou induSLl'lal:zados, E' AdolphO Frallco 
de grdhd€S e importantes fatos de produtos agrícola.c;, ~eC\uí.r:fl.'; ou ~lelo Braga 
OcorrIdOs na vida pOliti-a do Brasil. cxt.rntivos ~ôbre a. operação de venda l:rinell Bornhausen, 

Agol'a, -que se vai recolher a umn. ou cons!~nação concluída fora do Es- Ant-ônio Carlos 
v~àa tõda pessoal, _ além do seu t.ado e antecedida dE' tnnsferênc;a Guido MOlldin 
exemplo próprio, leva p,ara os szus para formação de estoque em ('st.:l.~ D:miel .. Kriegcr. 
tamilia:'e.s, para os seus amigos. para belecimenta da mesma oe,,,,'l.-\ jurtdi~ 
o recesso de sua vida intima, r.ara o ca ou físicr, o impõ"h.:> será devido RESPONDE;\1 
~u circulo de relações privadas, os ao E-~tado" em que foi produ:;,id'l a co:- TAM "NAO" 
't-estemunhos ,construtivos do multo a ve:ldida- ou consignada' ' 

À CHAMADA. E VO
OS. SRS. SENADO-

que aqui .a~.3ístiu dos dramas da viOa. Art. 2') - R-avogam-se {lS àisposÍ-
pol1tíca do Brasil. ções em contrário. ~-

RES: . 

Wilson. GonçalveG. 

O SR. PRESIDENTE: 

o SR. PRESID~NTI';: 

E%l discussão o pr'oieto, 
N o havendo quem peça. 

vra, encerro tl discu&..1o, 
':E,'m votação o projeto. 

[Pausa) 
.a pala-

Os Srs, SEnadores que o aprovam:.· 
queiram permanecer sentado,'i. Ipau
sal 

Está aprOvado. Vai à Comlssáo de 
Redacao. 

E' o segu:nte o projeto apfVvil<1o: 

PROJETO DE RESOLUÇãO X? 41, 
Df! 1964 

Suspende a e:recuçâo 
n 9 2.O'J7 de 11 de auril 
e do nec/'elo nl} 1. 4 
iiõds. o de 1959 am 

a araíba. 

da Le! 
de 1959 
ã;;;[Jk. 
.~ 

Art, 11' Fica 5U!3peni~1. li execuç5.o 
Lei n(J 2.037 de 1l de abril de 

e do Decreto nO 1.634, de 3 de 
de 1959, do Estado da. parai

, inconstitucionalidade fOi de ... 
Icl:al',adil. pelo Supremo Tribunfli Fe

Neste registro Sr, O' SR, PRESIDENTE: 

temOs' homenagear um jl.:,C;~~,~;~~j~ Rndrade) ~~(M~O~U~ra~~A~'~'d~I~.a~de~)~~~~~=~~_!I~~ exel"f!.Plar" em mal}ifetação i 

IJ de agradecimento Aquele ·~'f:~~2~~5~~~~Ó~~~~~~!1 8100 - e isto de\'e ser o ,":;i.!~LW(:~jl galaroào do ser huma-no _ Et>'tâ aprovada. 

ses.'3ão plenária de 2(i de 
no recursO de M·:mda-

Seg(,;,;'no.1 
'~'es"lu·çii~- éntl'atá cm 

publica.Ção, re
vogada.s as dís!l<>síções em contrár;o. 

e legitimo trabalhado.-. (Muit .... .., .~~;f~~;~~~~~~~~).~~V~OI~t~a~ra~.~à~O~r<l~e~m~d~O~'Oi(\; após o 
(Mwito bern!) (palmUs) regimental,' para :5eg'und<~ 

O SR. PRESIDENTE: 

(MO?lra 

Ó 'SR, PRESIDENTE:. 

(Moura Andrade) 

Aprovado. 

.1963, 

~ste projeto já figul"oU em Ordem 
do Dia por seis sessões. Embora, pre
sente a ,maioria dos membro.') da Cf!
<;9." deixou de ser. votado pa: 
haver verificad\J o QUOl"u-;n~ ".'T,ec!.!iCO I 

_ E' o seguinte o ;Jl"ojeto exigfdo pelo Cqput do art. 
vaao gimento Int'zrno, Tendo h. 'm·.,!" 

seis consecutivas. "nas auais 
. .PROJETO DE: RESOLUCAO o quoru1n especial. ganhou 

,NI} M,' DE iM4 I e,ondí(;õ,>s para ser votado com a prc-
-. A~"1.ta Octat'to Jose de An_ maioria absol~lt.a. do Sena-
c7qeta, no cargo de Cneje da Por-

i~;i: âineffMu@gqZ,gía seete_ 

O Senad() Feder~l resolve: 

Artigo único. E: ,aposentado, n~ 
têrmo3 do art. '191.. § 19 da Con.stL 
,tUlção Federal, • combina<lO com Os 
fl.rtigO$ 345, item IV da Resolução 
nq- 6, de 19/iO, e 51' <la Lei n~ 288, de 
194B, no cargo de Chelle da Porta
ria: PL-3, o Ajuda~ .. re de ~i)rteil'o, 
PL-7. do Quadro -da' Secretaria, do 
SEnado Fec.eral, octavio José de, An
chleta. 

O SR. PRESIDENTE

(Moura Andrade) 

PROJETO DE EMENDA À 
C,oNSII1 bICA0 Nº] DE 1963, 

(N0 2~A, de' 1963, na Sâmar;l, dos 
Deputados) 

Em discussão o projetq rpoum:) . 
Nennum ao~ Sri). Senadores dese

jando' faz-er uso, dn,. p+3Javra, declaro 
encerrada a' discussão, . 

t:ffiiiii~~1 EW yotactjo. 

~~~~~t~~~~~~~;~o~is~s~rs. SenadOl'e,,, que o aprov::nn, ~ permonecer sentados. ApaU-

Em discussão o ·projeto. (pausa' 
Não na vendo quem peÇoJ a palavra, '~~!!çU!2!!~:2!:"--E!!ll~~' 

enceno a discussão, 1<!a~t~~T 
Em votação Q Dfojeto. 

~ o seguinte o projeto' aprovado: OS 61'S. Senadores que 'o aprovam,' 
queham permnnêcer sentados_ (Pau-
sa) IPl.i~~U~ 

o projeto aprovado: 

Suspende à exeCUÇao dá. Lei 
n9 2. ~ de 10' Cle;nalo de t§62, 
do Estaao-ao--.mo--Gfãll~de-110 

1Lôí'KZ , 
Art.- 19 Fjca. suspensa· a. execuça,o 

da. Lei n9 2.78-7; de 10 . de melo de 
1962, do E.:;tado do Roio .Grande do 

l\LQ1tl~ia __ 1NULQs earqos de Ta
(JJI.fgrtaJo de Debates ca1iãfdã.tos 
l.l.;1rnmrcaws~mJmWul'So, 

O Senado Fede!'al resolve: 

-Artigo único. São nomeados. de 
acôrdo com o art.' 85, letra c" item 2. 
do Interno, para. os car~ 

de ... Debates, PL-4, 
Secretaria do SenadO 

c-orrêa. do Paço, Ha
Hernardes e Levy Ma .. , 
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O SR, PRESIDENTE: 

(Moura A.ndrade). 

, O SR, PRESIDENTE: 

(Moura AndraC!e) , 

"B~'asília, 17 de setembro de 1964. 
Prezad«) colég~ VlctodnG Freire. 

Em discus.'São R ProJet9. 
Nerihum dos Senhores .se,nactOI'e31 

desejando fazer U~O da 
claro encerrada a dj'''WiSã.o, 

Em' votação. 
OS 51'S, Senadores Que o aprovain, 

queiram permanecer sentadoo. (pau~ 
80). 

Está aprovado. vai à COJl1iSSM Di~ 
retOl'a, para a Redaçao Final, 

~ o seguinte o Projeto de R& .. 
solução Qprova<1o: 

I'RO~ETO 

Li, hOje, na resenha do., jornais ra-

ft~~:~~~~~~:~~~'tl;~t~~~~~ 8OtS, trs:balbos do Senado, re-ctiScw'so profer!d.o pelo pre. 
na beMãO d.e ontem, no 

tendo feito 

~~~~I;~~ I;'~~'!:;~~~·esdol~:'$.~~~'~: ao Coronel ~~~~ \ Ê~~;r~tt~ Secreto do IV 
ter motivos para. defen~ 

Art. 19 Fica o Tribtulal de Contas i C ia.! superior do Exér .. 

qUG o aprovam, 
sentados. (Pau-

da União autorizado a regi,gt.rtlf o .quc.stionarel; mais <1() 
têrmo aditivo, referente ao cont.rato 05 respeitarei. Houve, pu. 
celebrado em 13 de dezembro de 1964, um equivoco de sua parte. JR 
entre o Depa.rt~mento de Administra~ fe, acredito, mas nem por is.sO 
çáo do Ministério da Marinha. e Q Sr. da retificação se lmIloe. 
J·osé Roque, pare. desempenher, no dois discursos pronunciei 

Arsenal de Marinha do Rio de Janei-I:~~r~;;~~~t:~r;;~~l~:~~'h~dV,~IO~Iê~nfl1alS' 1'0, a .função de TécnIco Especializado wai~; 
tie trabalhoo a !J.uente de Ug;~s fen-o· ponto de fIca.r 
sa,g e não ferrosas. 

:Art. 20 ~te Decreto Le<'J'[slativo a tun leito d-o 
e~tl'al~á em vigor ,na daf4 de sua pu~ GregóriO 
blicaçao, revogadu aS dioSpooições em animal 
contráriO, ~ pernambu~ana. 

am~rrada IH) pescoço. 
Q SR, PRESIDENTE; 1i'!~~tesJ:~')i~,~~~ocontra. a deturpaçãD 

-b~~~~~!2.!!....>é!fLL;Q2!!!lÍl~Q...J~ (MOUTd A114Tude) _ Esgot.ada a 01'- \, do .!x-governador 
~: dem do Dia, Tem a palaVl'ti, o S1', apelei ao Preslden. 

Setl:ador Daniel Krieger, LideI' de para. que det-ermJ .. 

O Slt, PRESIDENTE: 

~ O seguinte o projeto aprovado: 
PROJETO D\) DECR.ETO 1 ,WJEú .","_ 

Tívo No 51, DE 1964 . 

MaIoria. na integra, dêSse 
outros- nOmf!, 

, ~ SR. DANIEL KRIEGERê parecido com Ibia-pina e 
(Não loi muito menos indigitei l'esponsâvels 

~-:!,~'ft:Ij~;:;~~-dj,I:;~r I ,O'li;t;o,a, ,tentadOS antLhumanos, anU-

Os d,:sctmS0s em' referwcia estão 
publicados no "Diário do Congresso" 
CiOs dias 26 e 27, 1'esr.eCtivamente, do 
mês de agõsto. Se você se der ao 
traha1ho de lê-lcs, veriCcal'á que te .. 

o Congres..~ Nacional decreta: 
Att. 19 "&. mantida, a decisão do 

~~~1P1ii~~;~;; ,I nho razão. 
~ Sempre me responsabilizel pelo qüe 

~~~~~~!~~~~~~~~tTrt~ibunal de consta. da União que ne .. registro ao contrato celebrado. 
19 de abril de 1955, entre o Ser .. 
do Pa trlmônio da. União e o Sr. 

do Gover .. 

~~~~~~:il';~~~;l: no Governo 
E.'Nl. homem 

qual se consorciavam Q 

e a ação, Planejava ~·om 
rigor" e executava com prontidào e 
exatidão. Vice"Pl'esidente do Dire
tório Regional da tJniáQ Democrática' 
Nacional no Rio Grande do ~U1.. 
coopere.va. em nome do meu" partido, 
com o GQvernador Ildl) Mcneghettl, 
emprestando ao Oovêrno rlogranden· 
se o brilho da sua inteligênCIa. e li 

sua devoção ao serviço público. 

digo e faço, E UlIla. 'constante na 
minha. modesta e apagaaa. mas l1mpa. 
e cOEü'ente vida. pública., Não adml_ 

isso, sem protesto, que se me 
atil"O·UOln atos que não pl'atiquei nem 
paliavims que não proferr. 

~~~~i~~~f~~:~;r~~ execução topográ-
cadastral 

Cordialmente Ass, Arthur VlrgJto. 

i~iii~li~~il~fl Lagoa do NOr,. 
te, no Estado ALagoas. 

Art., 21) .tste Decreto. Legislativo 
entrará em vigor na. data. de sua pu-
blicaçãO, revOgad:;ts .as disposições em 
contrário. 

:t o seguinte o projeto aprovado: 

O' congresso 
Art. 19 e mantida. ci 

Tribunal de Constas da _c;;· .... _-
g<tndo adlllvo " 
entre a. ComiSSão Executiva. do 
de Recuperação :IDconômca. Rural 
La.voura Cocaueira. (CEPLAC) e 
IIlStltuto do Cacau da Bahia, 
OB fIns previstos no item IV do 
IJ> do Regulamento baixado pelo 
ereto nO 4.243. de 3 de abril de 

Art. 29 ~e necreto Legislativo 
trará. em vigor na data. de sua 
blicoção. revogadaA '83 disposiçôes 
contrário, 

O SR. PRESIDENTE: 

(Moura Andrade). 
Perde () Rio Grande do SUl, com 

a Inorte do eminente engenheiro Joko não o m:~~ 
Magalhães, um dos seus filhos mab não tenho nenhum 

~~~~~;~~lllUBtres e' uma das expressões maj~ I !:'1~:~n~ nas malhas dos valorOSas da. atuaHdade. ou acusado d.e 
Por isso, solicIto a Vossa ou de aUVida. .. 

ela. Senhor Presidente que Diário do t.'on~ 
te, em nome desta casa.. de 17 do corrente PUblica o 
ao Govêrno do Esttldo e discurso que al1âs não foi re-
do extint-o, porque o homem que e onde não se eI1contra. qual ... 
<1eooparece honrava. a vida PÜblica.I:~i~~t;e(fl:e~!r~ella::n~·)"~ .. ~d~.eÍ hav.cr o llustre 

9l~~~iiliiei'~ sua. oom~tura e exatidão, ~"l feIto ~Iacusaçóes 
~ Helio lbla.~ 

ll~e~~I~I!~i51 grande idealista que outra. inspiração pOis tenho a retificar, não tinha 6enã.o servir o Rio Grandf. o ilustre Senad.or. A 
do Sul e o Brasil.. feita. na minh~ o,:a ... 

O SR. PRESIDENTE: Artúhr Virgilio ê a 
nesta Casa. 

(Moura Andrade) - A Me..o:a to... Senad.or Arthur 
mará as provi~ncias sugerida.s 1~~ que tivera. informa ... 
nobre Senador Daniel Krleger ex-Sargento e depu ... 
Alia~se, neste instante. ao sentiment-O Be~erra.. teria. sid.O 
de pesar pelo faleoimento do ilustte e debfilado 

Em' discussão I) prQ.jeto, (pau.Sa.) SecretáriO do Rio Grande do Sul e pernambucana.. 
Nãó Wlvêlidõ quei'ff peça a. na:l.vral fará chege.r à sua. famíLia a manife.s- não ê verctade". 

declaro encenada. a discussão. tação dêste mesmo pesar. Foi esta a única referência que na 
Em votação. Não há oradores inscritos. Senador ArthUr Vírgllio, e agora. 
Os SrS. senadores que o aprovam, O SR, VlCTORINO FREIRE: a reafirmar que seu informan~ 
•• _ tad 'r»fI a. verdade, quando declarou 

qU=l-am pennanecer sen os. \r'"O'u- sr. Presidente, peço a pa.lavra. J.(der • comunista tinha. 
sa). O sá ,"pREsmmrm,·, ; pelas ruas de PernambuCO 

ll: o seguinte o projeto aprovadO: 

PROJETOdJl,mO'Qlfºi!SLA
<N' 

como um animal com uma 
(Moura Andrade) - Tem a. palavra. pescoço. AfSltn replto nad& 

o nobre· Senador Victorfno Fl'eir~ retit~ca.r na parte referente 
O E Arthur Virgllio que não 

O SR. ytCTOItIN FRElR: no seu discurso o nome do <':0. 
{LI Ibiapina nem ta m p o U c o fiZ 

afi.rm8ltlvâ. 
Nã-o sou também respoilliâ.vel q.ue 
imprensa. deturpe ou ponha na. 

dos !Sena>!loTes f:r~'e$ expr.el'~ 



5Ões ou con-c..eitos que os me.m:~o.s não yminUWs. as duas ca..<ttt.s' -do C,~re.sso 
$:.l.liam espendido. I Nacional .se reunirão em sf,ssão con~ Dl.scu~ão. em pl·~meiro. turno (l~ 

De-!?J>.)o lazer, uma l'(!tiIi~ç:to~ junta para. dll.r inicio à. n.precia.çã,o do projeto de Emenda â Oons-
af:nne:i no .IDi3U di.scuno que o se.. ,"eto- prc.'>i'JtTIcial ao Projet-o de L~í I ~~~i~~ n? 8. de 1963, originãrio da. 
1:\110.i.· Gregório Bezerra tol preso no !que hlst.itui a cOl'rc'.lão r:loaetáiío. n~ I_ dOH Deputados (n9 2-A-63. na 
G.Dterlor ae Pernambuco quando ~. lcontratos l'n10bi11t\rios de lnterê~ 80- origem). que dá nova reda-
tPr.:::para'fa para atacar, inoondi.s.r oU cial. o sistema. finance1l'o psro aqui- ao ~ 1\1 do art. -28" da constitUI-
CiMnnta.T, a Usjna Es-trelliana, eujo siçân da. cs..<;.a. própl."iru, Ol"ia o Banco li 

propnelario Ó meu parente e amig-o jNacional da. Ha.bitação (BNHJ, as '.Fede:-sI (autonomia dos Mun1cl-
VVütor José Lopes, e ,uma das úlU.. SOCiedades de Crédito Imo:;,Uiár;o, as tendo pal'l'cer favorãvel, sob 
Illas tr~\dições da. bra;vUl'a. cL3. t\...."ltlg3. Letras L'l1DbiliáriBs" o Serviço Fe- de 1963 •. da Comissão Especial. 
nObreza àos Senhores <le Engenhos d-eral de Habitação e Urba.n!smo e dá " 
J1Iernamoucano-s. Afirmei entào' t):~lIe outras ·prvvidênci:l-. 
O p::éso viera. para. o. Recife aig'crna.. Amanhá não haverá sessão 0.'0 Sl'w 
ào o que' seria natul'al, pois 'O sa .. 
nhor Gregório Bezen'a, é tido, ha.- n<:<b, ' 

,setembro" de 1964 
'* 

". tell1bro 'dó "IS6f" - Págcoa' 37ZIJO, 
2~ coluna,. 

••• , ••••••••••••••••••••• " 'o· •••••• ......................... ' .. ' ...... . 
o SR. ALOYSIO DE C.\R'I' ALijO: 

Sr. PrE'.$id~m.te,"peço fi 
~dem. . 

O Slt. l'Rf'SlDESTE: 

(Moura Andtade) -:- Tem' a palavra 
o nobre Sena.dor AlIoysio tI eCúIva!ho. 

O SR. ALOYSIO DE 'C<\i1.VAl.HO: 

",do e. conhe~ido CQmo homem va· ,A& 16 horas e· 4G minuto:c; rcali2ar
lente de ação. Mas a verdade, é que se_S,. s(;'.~s.ão c-o-njunt-a do congresso 
éle não resLstiu à prLsão e foi con .. I Nacional para rec~ber a. visita. do 
(t:l~~C10. para, '? Rec:1f~" sem algeme..s'!Pre.s:idente do:) SOn.egtl.l, Sr. Lcopold 

(Pela modem) - Sr. Pr3.Sideut.e, V. ) ~~~;to';;;:::n.â:'~~ a' N.tação da mátél'hl, j i 2 da pa.,lt.a f deu 
o Pl-ojeto. E:-tret..~nto, 
Comi~.são de Constitui· 
conclui pelo seI] ~rnul-

~",a. é a UD1C& retülCaçáo qtte mt' Sédar Sênghor. 
permito faxe'l'. ' . ' I 

Mas ,-jó.. agora, Senhor pi-es!dente. As 21 horas, e 30, minutos ~ d;:1s 
tompletamen :ando a defesa qUe po!' 1 CG&M p~·c.·:33e~~.r'aJn: Il()' e oS t, ~ 0. o d? 
&\.ntün<~nto --de JU&Ü~ aqui, f!z d.o I veto I?r~l~nc~l, cuja a.precle.çP..O .st!
'Coron2"l Lni.apLna, 5lDto,me ià VO:1'" I rá. hOJe, lruciaaa, 

. tade, pOis que a' nresn:a; f o; conf:.r.! A ~essãO segu[nt.e <P~ Senado sen\ 
mada. com as deel~ço>2s f~!~a.s pelO! qulnta-feil'a dia 24; à hora regimen-
U-elleral Ernestill Oels-el, o!rJciAl aus .. ' ..... 1 '. 
tero, EnergIco e dig.no, e deSignado I" ... · . ' 
para. ,uma. mjuâo d-elicada.' e de aUil Fi::aD1, POlt;, :-o..~ Srs~.-_ 
.respoIUla.bilidade. pel-o Presidente cia J convocados para.· a .s~ 
Repúbliw, não iria irair à conflan ... jque ú Congres:;o Nacionr.,.l 
'la do ~u Chele, encampando 'ou t-n- naril. o i!ustre visitante. 
oCobrinr!o os ~rinles é viOlências ,pot", N"'d mp'ls Mvendo a tratar. 
ventul'a,- Pl'aucados na á'.ea. do IV ,~- ~ .. ã '·'essão ~l<l'nal1do para a 
!;XÓf,CctU,O: ... MllndtrenllO, :U,SÜ:ir'J: sd,nh

c
,Ol ~C:~~Ó~!lJl;4.S qUint,.'l..fêil,a. 'dÜl 24 do 

.... -te&:. en,:"", a. e ef:-& que lZ o "'.o~ '" .. :... à hO"a, rcgim~to.l' a ~"uin· ,rímel ltnaplna. I~O:~~lhC.., 
Na carta. que me diríglU o SenadOt' I te., , 

} .. rthUl· Vl~gillO,' declar'a. que eu devO' I, 

'~t' n:uti"ro3 vara. defender a COl'O!]!"l O!tDE~1 no DIA 

lti.ft!>lIlR.. Nenhum' IIiOLIVO tenno, a de 1004 
nr.o ser o da sentimen~o' de Ju,s.tiç-a, Ôt.!"~ttO de 24 de . .set\!mbr.o 
àe~end-endo um ofIcial bri!h::mte e (Quinta-feira) 
dle-no, i:1jus.tarnent-e acusad.o- de br-a-

• Vl.L'a. (:[}mp!.'Ovad1lJ e que ·a~ri.sc-ou sua 1 

. O SR. rRESIDENTE: 

'(MOura Andrade) _ O Pll"E'Cel' dfl 
()omissão de' Con.s.tituição e ,JiistiÇfl 
er,!l. 'anterior .à R~olução, n9 21'1. . 

De. acôrdo com a Re.w!u~ií..() no ~'32 
seu :<rt,igo 21, tinhamG,s a ~e-gu!n· 

"redação: 

",Art,' 21. Ante c d.í.,poÜó "iw ar. 
ttgt;~ :m. as noil1eaçôes, PRJ:e. caro 

, gos ,dá." Se-cretaria. do S€~d9 sel'ã< 
~~~,;:opci.!r.~_ de seleção POl~"pro· 

~(Úuh 

Voltando a. luatéria 1 ~!niS~~C! Dl, 
retora cO!1(\.xmtantem~nte venf;cou, 

a Eprovação ào Projeto de. R,e~{')
n9. 26, que ,revoga Os artigos 21 

. da Res.o:11ção, 'n9 23. est.'lbele~-ên, 
que, para ôstc cargo, ná::> haver~ 

concur.~o, " ' 

.. " "1'(lel Cootro e o (e ,~, " . 

"l_~ll; .p;ra ~ue ... I.!:e~ . Estado Na!-al, 1 Votaçf~o, em tUl'110 único, do pr~ 
x:!!O .tos ... e trunslo,maô<? numa. Cu!>a Ij t I l.i da Cãmara n'l 125. de 19ti9 

. ,São escla.l'edm~utos Que __ ';) Prc.si' 
DLscussáo, em turno único, do I ... V F. 

.1eto de Resolução. n"O 45, dp. 1964, que' dente pode presw.l:', a " "x~ . 
u'\,: ,i.'.. ...., , 'n'! 2 2B7-B.5'7. na Cusa. de ol'lgem), concede apiY.-;entadoria fi Ttalina Cruz 

Alves. Oficia] Legislativo, PL·3; do 
Quadro da Sccretarla !lo Senado lre;
deral, 

6 

F'Di este o unwo mO~l.c Que le. ~ue r;yvga' o art. 2? t!"a Lei ,n'l 705.' ue 
vou-me a rterencle lO, POlS que_ repito HI~9. os ,arts. 3 e 49 p.a. LeI n 1.6~9. 
não lh~ devo aténçÕ2,s ou favol'~,! de 1952, e n. Lei n!} 2.2].2, de 195:4, ~n,~o 
n~m mesmo, sOU pOl1tico em Pernan1~ I pareceres da Comissao de qonst1tu,1-
bueu, que com a. def2Sa. qU3 fiz, pú- leão e Justiça: l~'-pront1nclanlento (nu
G-.?.::_se me Ül~PÕi" a. s.im p8tia' ao ~v '!me:-o 708-6H, pela con .. at.ltuclona.llda~e Discussão. em turno lÍn"ico, dv Pa
E~:Ci'Clt().. Nao, SenliO!' Pre~icte!lte. do projeto; 2Q pronuncIamento, (nu .. recer nt 525, de 196,4.. da Comissão' de 
Lun20 de mim est:;: pemamcnto. mero 'W-62J, pela constituciona.lIdade Ol1nstituição e Justlca; sôbre 'a. Mo(~âo 

I do Suostitutl.yo da Comissão de Ser .. n? 1, de 1964, dos Profes:sôr,~s nOrma-
'1'~:'mmo.nd.o, declruo que fica a-Eslm -riço PúbHc-<) Civil (_emenc1a ni 1); 39 'de São, Paulo solicitando 

re.3po-l1dldn. a carta qUe n_ e dirigiU pronunciamento (n9 213,:"63), pela. te .. !~~~i';~~ no tentro de n,j,:,~a h""~.i," Ine,u ilustre colega Senador Arttl_~' I bs 
jeição da emenda .de Plenár o e:o 5u ~ tI.. Cl"U7- de CrIsto (Parecer 

Vi~;;11l0.. tltutivo (sob nQ 2); 49,pronU,DClamento arquhiament.o). --
D;::;::l3o'O; Sr. Pre:;.idente, q,ue tam· In9 756-64) auc!lêncla soliCltada- peja 

oelh .<::cu como S. Er.:l:I: assumo ares. ' I 
pOrJ.:!i:biliàadc d,o que: d1go e do qu~ comissão de Finant;as confirmam o 
t~:;o. pareceres anteriores! pela const1~u-

Está encernli a 'sesmo, 

(Levan-tU-se a sessão' às 15 hO~ 
ras e 35 minutos). 

1964) 
tUlero;) e JustIça. com 
emenda 1:{ue apres-enr,?' de. n 
l-CCJ' do -Distrito Federal.-pel 
aprD"\,a'ção _ com a emenda' l-CCl 
de FiuençaB, favôrAl'eI ao proje 
to, à emenda l-ÇCT e ofcrecend 
emenda sob n!? 2-C1". 

. ~.. .... . . .. . .................. , ... . 
Allldn hGje, o mêU ilustre amlgo e ciolln-1idnde: da OOmlssao de SerVIço 

,onilUnte jorllalista M:árcio Moreira Público Civil: 1Q pronunciamento (ná
tdvcs, que, no t:ol'reZo da Manha, mero 769~61). favorável ao projeto 
I"~nl Cf:nundando ~·lQ;tencla.s pr-.are- nos têrmos do substitUtivo 'lU-=: ófercce 

Hl.CW.S, n!ls Com1.'ií'-Ôes ele II:..quf;rito e (emenda n
Q 

1); 2Q pronunciamen~to~~~~~~~;~~~~~D~or~t~.~r~sa~l~a~o~<~o~m~~.':'~"~'~'~':':"'~'~'~'':'~''~'~'~'~':''~'~'~'':'~'~''~'':'~':"~".:' no. LP',M, do Exc:·cito, diz que o (nQ .754-(4) audiência solicitada DCN de 18 de .~e· ............................. "." .. .. 
Senho:- O~egôtio Bezerra é notOria_ Requeriment() n Q 724-63 nO 
m;>Dt-:;- o 3s.'ias~ino frio que matou, baixar em diligência para 
em 19~5, um companheiro adorme- ct".;"'V devidamente instruido, SECRETARIA DO SENADO FEDERAL· 
cido. M:>.S, ,em por i~.';o deixaria de cia cumprida; 39 
ter direito a tratamento humano. mel'O 755-64), para 
Diz mais que quem fOi buscâ-Io na prOjeto prossiga '.seu curso e 

2!.' Cumpanhià de MOliOmecanização, jeiçáo c.a emenda n

9 

da l~~~~~~~~~~~~~~~~~~ª~~~~~~~~~~~~~~ onde se sfirmava estav:l!o sendo mal. de_ Finanças: 
trf .. t-ndo, foi o Cel. lbiapina, que o mero 770.61), 
transfel'lU para o Quartel das Cmco Sur~\tu.ut.1vo da de serviço 
Pont·as. onde o, Sr, Gregôrio Bezerra I Público Cl\'il; 29 pronunciamento (nú
está tendo tratamento normal. Quem mero 757·64), pela rejeição da emen~ 

afirma. é o b:avo jornalista - Már- da n
Ç 

2. ~~};~~E~~~~~~~~~~~ cio MOi.'ei"'"a Alves, cuja velha, arol- 2 (:l~~~~= S1gefredo Pacheco, José. Guioma~( 
made para' mim -c-onstitui orgulho' e Vianna, Antônio CarlOS, VIC 

])atrimônio. Votação, etn turno único, do ~~jjt!:~:aETIml::tl~~=>~I:~:i~ Freire c OS Senhores Deputadc Assim, Sr. Presidenil'}. nada tf'nho jeto de Lei da .Câmara n 9 Manoel Novaes, Cícero Dantas, Oswa 
• rHificar da' carta queme dirigiu () 1962 (n9 1.081-B-59. na Casa do Lima Filho, FIores soares, Jale 
eJUillente colega senador Arthur Vir- gem) , que l'effulamenta '00 arts. r!'-.!l:1~~~~~~~iJ~~~~ Machado, Teófilo de' Andr.a.c1.e, ,Tot 
gUio, Não citei o nome de Sua Ex .. 124, item. XV, letra IIf". da_'Consti..: rinha Dantas e Chagas Rodrigue 
celência, como t-endo aClL<;'ado o Co_ tulção Federal (Reorga.nização das reune-se a . Comissão Mista do COl 
roneI Ibi-apina, do Estado Maior do Polícias MiHtares), tendo pareceres Nacional incumbida <te emit 
IV :Exército. (~ob ns. 345_ e 346, 'de 1963, e 863 a sôb"re .0 Projeto de. Lei n9 

Era o q,ne eu \iAha.e. diZ--e: _ 865, de 1964) favoráve1e ao Projete> e 1964, que uautorlia -a Centrais :E!lf 

(Muito bef'~l~ às emendas ns. 2. li (com 1'f:G'ação su·I;~~~~;~~;~~~~~:~~~r~]~~~ Brasileiras S; A. ~ ELEI'E.< O SR, PRESIDE:r-.-o:rE: gerida pela Comisaâo de COnstit'Jl- .a,adquirit.,~r ~mpra,'as ~ÇÕI 
'), - ção_ e -!u.stiça) e 7: e contrárias à5 empl'êsas .conc~.sionárjes de ,Se.rv 

(Mo'um Andrade) -·-Antes de en- emendas na, 1, 3, 4: e 6; das com\s- ' ~' , 
cen-f.l' fi. sess4I;.\ lembro as 51'S. ~- ,15&.1; de: ConsUtuiç!io, e Justiça, g,.QU.'3~.,'.t;i: pÚb.licO-s que-menciona e dê. outr: 
natilO!-fS Q.Ue hoj-e, às 21 hO'!'"B;s e 50 1 ~II. .Nacional e FiJU\.JlÇat lt 

'\l;.\:~ ~; \ '. H~ ',\, .'ú 1.,\ ' 

í' i.' \(1' 
tIl' \11 (', 11 1i 11 \'1 \11 . 

:(( (" 
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Au..;nt .... ""In éausa JÚ3tlficadA, OI siJllatlf. PL.~, da seerotl\rla do Ih· PnoJelo às LI( d& Oimua n' l.r, 
~u Depu~ B~ !"Orte&, Dir. nade Fedel'a.l e 8eeretàrlo da.Comf..I.. ele 1* (Pl'oJe:o ele Lei n9 2i,'2'3g"A-84. 
"eu C4rd-OaO e Oet1llio MeurQ.. - elo, ).a."Te:1.a presente ata que, uma. - lIA .-CU&. de Oriaem). que ut1:<11 

E' lida, aprovada e vai a. publica.- Tez lida, aprovada e 3l.sinada, 1'&1 A- novos Talore,; para os símbolos dos 
ção 11. ata da. reunião anterIor. pub'llcação. cargos • du tunçõe, gratU1Cz,dM doo 

. QuadrOl das Secretarias do:;. 'l'r1bu. 
Dando início aos trabalho" da eo.. tts) Senador Walfr6do Gurgel Pro... nau Re,l~ E:eitorDJs, e dá Oti.~Q.3 

JniaSão na preso ente reunião, o Senll:?r S!denw: -;- Deputado Manoel NO;"". ~prOV!dénol"'/' Opinando, dent"o do. 
:presIdente comunica. .a0.3 senhô .. $!l ~lce-P .. a5,d(!nte. - Doputado F\or<=.J asp:ctG! que s~ ~<lS a Cr...rntseão 
Congre&iww) hav.e:: s:do e. n~~.:m& ~OO!'M, lte19ltor. de Servlço Púbico C:\il eXci-mmar, 
convocada. pare. estudo e aprov:lçàO pela. apt"O'ftç!io do p! oJeto. 
das norUlas regula.doras des traba.lh06 -- Em ,'otaçSo OS parece]'!',!; .-;l{o apro .. 
vl.sto que, na Resolução n".l, <lo IS'" Comissão de Serviço Público \''l.doo, 
do Congre&<:.o Nat:onal, na~ forarn. - Na.da m..a.1s ha'{a."1do a tratar. o 
lixadas diretrizes para ap:reCHl.ç.",o de I· ~ Senhor Pre8-:dente. encerra a. pl'esen-
p("Ojetos desb l1D.turez.l ". 11.a. RZ.1JNI.A.O RE..~.L]ZADA NO DIA) te reunláo e. par~ OOI'-st.~ eu. J. N.ey 

E <1ea'u!r concede a pc.lã.,vra 60 I . tiS @ *Bú ... S\Bl\.\> DE rEi·' E"_as.'1OiI. Dantas, f~t",ret-é,!1{) díl COtms-
, a .. ~. . _ e Re14 ,. ~llO. Ia\Tel a prese:J1te at..Q Que, uma 

S<enhor DeputadO FlOle:; B?~r 8, .. Aoo. dezesseis dias do mês de se ... vez lJda. e .aprovada, sp.rQ pelo Se. 
tOl". da. Comws~o, que <:pre .. en,t~ à ~~~ tembro do: ano de mU nOVecentos e nhor Presidente a&:!nada 
m1.?são o roteJO" a se~ .v.dot:.a ... O pa~a ae.ssenta e quatro, à8 dezessete horas. 
o exa.;n~ de· -projeto en"V.(\do ao Con... no Sa1áo Nob.l;e do Senado Federal 
"resso.Nac!one.~ p~lo· Exmo. sr. pre .. ,.sob·:lo preBid&nc1a do Senhor Senado! 
sldente da. ltepubl1ca.., Aloysio de Carvalho, Presidente, pre~ ComissãJ de Economia 

Com a pDo"lavra., o Sr. R~lator. pB...<u sente& O>~ Scnho~ta Senadores Anoo- ATA. DA, 191. HEUNIAO EEAT .. IZADA 
• ler artigo por art.jgo' a-s 110tmas, nlo Carlas, SIlvestre Péricles e Mel .. · NO DIA 17 DE Sí!ti'E?1BRQ DE 1ª9,-i 
ln'o' ~"n" do todavia, ao, seus dignos lo Braga., rt!:une-se, ext.raordlnàri"a· .. 

.' .~, , dl '" mente, a. Com'Í,~t1() de Sen-iço PuNi. As dezesseis hora.s d() 'dia. dezessete 
pi"e. .. que no momento da 8Cue8AO "'A Oiv11, ,de setembro. de mU·nov\.1cenws e ses_ e ;otà .. "n, haveria a. oportunidade de. ...... .f._ t ~~l '...- Delxa,:n. de ccm!)'l!ecer, por mottw sen ... e .qua ro, na Oõ:t a d:!.,<.; Comts .. 

. ,Setembro d. 1964 . 33. 

cede .. pall\ \'te .... Senhor Se:nad4&' 
VlvaldQ Llm&, Pr6>ldent.e <lue, na 
qua.lidadi> de rel.tor, emite pa.rece&' 
favorável ... Projeto de' Deereto La.. 
gisl.a.tivo n'J '1 doe 1&64 _ A Aprova .. 
Convenção conoernente à discrimina-. 
çáo em ma:Âi4 d-e emprêgO e de pro
f.i.ss~o, concluída em Genebra. no ano 
de 1953, 

submetido à di.scussáo e votação • 
o referido parecer aplm-ado, sem res
trições, 

Nada m.al4 ha,\rendo a t.ratar, en.. 
cenSl-se • l'eunUw, lavra.ndo eu, 
Claudio 1. C. Leal Ncto,' Secretál'lo. 
a pr nte ata, que, 1lll1.a vev,: apro .. 
va serâ nsstnada pe!o Senhor l're ... 

nte, 

s~l'êm a,p'l'eSentn.dM Buge.'1tões para TO' Justifkado. 0Iiõ .senho1'e.3 Senado. rtões, ·sob a. presldêneia do Seuhul' Se~ . 
111e~hór.\.1.primoramento. re.s Leite. Neto, Sigetre~ pacheco. padO'1' J~é Ennfrio, Vice-Pl"~sldellte. Senh().r Prr.sidcn"te do senu.40 F~ 

O Setihor Pr~ldente, cem It pala- D1i~HU.it Roosdo. p3..d:re Cala.zana e p-:esent€s 00 Senbol'es Senal1ores.Lo- de~'al, Senhoft'"s Sl!na,;iô:es. meus aO. 
'N, anunela. irá. prQCe~~r.& dis~~s[o. A.a.rã,Q Ste!nbruch. ... P["""S da. Costa. Melo Braga, Am'éhO nhores.· ê .com grando' .satislaç..l.-o que 
• TOtação do Regim~~ qa .. co.;rt:ssão. E' ·lida. e, seM. restrições, aprovada' Vianna e

w 
sebastião Archer, reúne-se eonlpal'cço ~ e,5t.a. cru:a, não s<;;m eJI1to 

a ata. da,\ l'eUniãO anterior; . a COnll&ao de EC'Oll.01nta. feS~~l' que, talvez .com e:r.ngerada am,!, 
Usa d·a· pa!anã '0 senhor Deputado '00 ni biçào,· já. eUl é.lXi-Ca p3~"-Sada. . a&p.rGl 

(}.IWaldo Lima. Filho, .que :a.tl'/:!-v.és. de t Abrl o() .8,.' r-eu ~"\)!. o . Senhor Prew

• . DeIxam de oompárecer. per ml!" delà seI" membro. Não soube" entre. 
tnna. qu~tão· ti~. oroem, .in.d:1ga. da, ~~~~~I'l.o ,r~~a:rl~ do,'; tra~lh~ Uvo justificado, os .Sf''1:hores tlenaüo· ~anto, aproVeita.r a oport·unila.de qut 

Presidência. sôbre ... po.ssibilid.ade I!e a . ao "1" '. 'en e - a,o m. .. l'es Leite .Neto. Attillo Fontana. ... vii .. 'ie me oí"~recia, ou se me ·oterec'cu, hA 
't" ........ anh. agOsto e, a. seguir, anuncIa, o 1ll!C10 jRUCl Couto Jc:,~ Feti:c~ano e llineu· "1.g\11n l"mno, do N, ue r.11Uo. me M. ms,rcar nova reun.ao p'a:!.';a --=-~ , do estu.qQ Pl'eUmmar da lllatc11a Bornh::msen' .. L l' 'I. 

dia 16,',a fim de·votar A matérl~ ~om co~t.an.te da pa~t.a.,: I E' dis"r\<>"~ada a leitura d-!\ a~a aa rep'omll, pOis se tiv&Se Mdo·êXito-
pleno cOnheCl.·mento .de ,c.ausa. '. . .t-', ..... - o qlte é dl1vid<\.."O - na crunpe.nhtI 

.0 Senhor t'i-e.sident.e, , antes de con- retlnião'a::ltel'ior e, em seguiúJ... apt'O- elê":tnral te1'ia tido opo::tunidade de 
o Senhor 'Relator pede a palavra. ceder á. p!llavra. ao Senhor Sena.do'.' v:td.a. . o.b_o"!'""er a sabedoria. lJQ1Hica. que s0-

e. om resposta, tl-firma ser contra. a Antonio Ca.rlQ-'i', comunica. que, Da. 13'" lc Da.ndo !nícto aos t~'c,balh{,,.~, o se- brn aos Membros del.!~a Casa., e d. 
quostão de oddem,· por entender, se Reunião. rea.lizada no dia primeiro ~hor Pl'eSjdellLe conc~de a panlvra olj I que me siu:o cnda vez ~n::.l.is carent, 
fnC011trar Q. O'omiEsão sujeita. aos dq em'rente mês, de a.cõrdo com o .... enhor 8e.n.ador Melo Braga. RElat.or no fmoate das lutas gJye:'uam:::ntaia. 
prazoo rcg!mcnta:ls, ne.cessltando ga... preceituado no G:rtigO 131 00 R'egi.. do Projet(\ de Decreto Legislativo u'" !. (Lcnà()) . 
nho.r tempo para. " maIS rápida n,pre... mento Int.emo, havia designado Sua 8. de 1~64, qtle apl'o;a o ACOl'do de NM sabendo fazer d:sta o~:açúo mna 
cia.çlío de tão relevante .matéria.. Excelência para. relatn·r o PrOjeto de Comérclo.e pagamen •. o~ entre 0.<; ~,-? P€ç:\ bela, dela farei lUna pe/;'a CU .. 

O S~l1hor Presidente dt)Çide pélo Lel da Câmara n" 28, de 1964, ~m vir~ Lados Ul?-ld~ do ~ra:'ql c Q.fl ,f!;llllU xuta.. C.Jm~arei \)e~ id~nt1gcz.çãt) 
"p!~seiWimento da, reunião e, corou- tude qo l'elaoor an.terior da. matérifl das. R~publicas Somnhsb ... c; ....... ovle~ica .... das itli!1l1~.:;s da vcnlacl.c. 
111ca que os artigos cons!untes d~ Sena.dor Aa.rão Steinbruch haver sido nssm.n~o no R~ de ~a.~e!J;'{l, em 2ú D:& o de certa feita o Presi:'leIllCJ! 
normas .serão di.c;cutido,') e vo;tados, um vencIdo. na· votação do :;eu psrooel de abril d~ 196

1
3, conc:umdo o pa·t'!.!- KeIllledy _ o herói jóvcm de mente 

por um, ocasião em C!ue cada nleml:rro na COnlL~<;âO, toe! pela. n~cess.dade. ~2. !Hl.:- o Pl'O.j~- Xl"bn~~,:,,, e perfil cm·l.\jc"o _ que fre .. 
tomaTá conbetimento maU; aturado do A seguir, o Senhor Presidente, pn.s.. . <?Onvertldo em .dlllg-enC1il, D.n r.!IJ' qüelltc:nente.o g r a n d e inimigo da 
nesunto. pOdendo B.Siim, melhor dis- Sil!l pala,yra ao Senhor Senador AU. nlStel'Ío ~as relr:çoes _Exter.l~r('.s: Yel'dud~ não e a mentira _ d.elibera .. 

to~lo Car .. ,?S. qtle relata o Projeto de Subme~ldo, dlscmsllO e \,o: .. 1."5"a(l, ~ lua, solerte e ~0nestro _ mas o mit.o, 
cug-~r ,e ri~~~t!.~ Oswaldo Lin1a Fi- ~el da Camarn nO 28, de 1964;. que (\ pa.recel aprOVndo, sem rcst.rtçocs. )e-~~·str.mle. p~=-s~n.3ivo cincalista. 
lho apresenta requerimento sollcitundo A].t.~rl\ 10 Quadro da Sec~et~:la do ConUnuando com L palfl.\'I'::i () Sc~ Súo <J5 mitos, a!nd.a. mais que a.. 
!t lmpreESão eras normas do.s tra"balho,<J Tnblma .. de contas da Uniao. Ore· nhor Sen.ador Melo .Braga emit.c p."I" mentiras. que afligem U'JSEO compor .. 
para futura distrIbuição, dando roo,..endo parece: ptvoráve! a propo recer favorável a() Projeto de -Lei dO tamento ecor~ômico e dist,Jr<>em n03~ 
a oportunidade de serem fel tas a.s '~'çao, conclnld.o. cousldendOS os M, Senado nU 19, de 1964, Que uete-rm:nf1 ~'e'alWade pq1íLlca., Capitulemos 04 

pectQ.~ QUe. &\(1 tla.dos a esta..,Comissão 11. elaboração do Plano de Apllc:wãQ. m~tos. alguns dêles, na I!sperllnça dt"f 
modifl~ções antec:pnd.'l.s. apl'etCl~~dllulgamo.s I'h~da tha.!:r Que dos reCUl',<;og de que' trata o art. 199 qu~ wa.. idp,l.ltificação seja. o início 

En.l votncão o requerimento, é re- CjO~ ra~ _ que ? .aC0a11me~1 o u.u prj da. Constit.uição c dá outras prO,"l. do w'gellte prv-ccssQ. de "entzoube ... 
jeltado, pa:i .. <;.alldo-se lt votaç.áo e dis- ",e (), r zao pe~, qu opmJUnos pe a dências. .. :'tm~" Ou Beja a dcsencant3.Çl:o p~l .. 
c\1:'!são das nmmM. ...ua. ~,:provação. Submetid() à dL5L'U,<;são e \"Otaç:'í.o, \'olta a raelldadc, a que Se referiral 

No transcorrer da discussão·c vota- Continuando. o Senhor Pres.lde~te. é <) pt\.l'tcer aprovado, &;tn rest l 'içóe.3. M':n: WebC'l'. POis se Os fins da so-
ç-fio, usnm da palavra., sucessivumen- dá a pa.1a.Vl"9. no Senhor Senador Sil· Nada, mala havendo a tt'at:tl', en~ cl.edade podem estar envoll-os em mÍS
te, os S'enhore8 ChagáS Rodrigues, vestre Péricle.s que relata os seguiu. CCl"l'{t-Se ,a reun~ão. lS','i"<llldo P-U. Ara- ticn. e !na~i.:'l, o;,; ",eus meios e Moê ... 

"rCl1rinho Da,ntas, Antonio Carlos, AU M tes projetos: cy O'RellIy de Souza, Sccl'ctária, 11 todoo têm Que .ser r:lcionais e eIi~· 
réEo ViQfllJa, Desiré Guarani, José Projeto de Le1 da, Câmara. n~ 95. presente· at!!.. que, nm:t· ,'e7..apl'O\·':.;!:"a. cazeS, 
Brmírio, Ja!es Machado e Man()el de 1964 (nl1 2.557.B, de 1980 _ na s~l'á a,c;slna~a. pelo Senhor Presfdente. 
Novaes. Casa. de Origem). que ·Crla a n-.

cola. Agrotéculca de Uberaba., Estado 
Aprovadas as nOl'mas, o Senhor Pre. de Mina., Gerá!", e dá outras provi, Comissa-o d l r J - S 'I 

sidellte. informa aOS senhora, mem· dênc1a.," Concluindo pela aprova~ão e eg saca0 oCla 
bras a"a Comissão que o local para a do pl'o.ietô. tendQ em vista, prlnci... ~TA DA 18~ REUNIAO 'E...""'tTnAOR._ 

. entrega. das emendas será no 11~ nn .. p3lmente, que·11 sua aprovação pro~ DINXRIT-~~~!\'I?Ã=-f.r\,c..1J), VE 
dar do flnexo do S.enado Federru,d1à- pfcL'l·rá melhor aperfeiçoamento téc. sEiEl .. mRO DE 1964 
ria.menre. dns nOve às deenovc horas, n1co Q. rncctd.a.de estudiosa. que se de- .. ---:--, •. 
ond'e 1ul1ciona. a Sccrebria da Comis. dica, naquela regUio, nos trroblema..' As qUinze horas do dIa. üez de se_ 
são, da agricultura. e de., pecuâda, t.embro de mll novecentos e se.ssent..'l e 

Antes de encerra,r, O Pn;osideutc ProJeto de r,ei da CAmara uI) 120, quatro, no salão Nobre do Senado 
cCnvoca OS Senhores membrOS para de 1964 que fterra uma Coletoria ,li'e~ Federal, sob a presidência, do Senhor 
uma. no\'a, reunião, às vinte e wna deral no Munie!pio de OB~SCO E'3ta. Seno..di>r W~l!redo Gurgel, Vice-1:'1"e .. 
horas do mesmo dia. pare. tomar do de São Paulo e dá outras: provI.. sldente. presentes os Senhores .!raa .. 
conhecimento do Relo.tório SumáriO. dências". Pa,r'ecer pela e.provl:1.ção do dores Eugenio Barro.<J. Edmundo Levi, 
l,embl'D, ainda, o Sr. Presidente, que p!"Ojeto. Lo!,1'í.o da. Silveira., Sle:efredo "Pache-cG 
o Diretoria das Comissões após o têr- Pl'~.let.:) de Lei no;> 131 de 1984 que e Vtvrudo Uma. reóne-se. extraordl ... 
mino desta sessão, provldenciará para "Estende à União do.'l Ferroviá1'ios do r:.àrLanlente, Q. Contissá() de Leg1sla
dentro de algumas hol'Qs, a d'istrlbu!~ Bl'asH as vant.agen.s d9. Lej nO 2.339 ção Social. 
ção das norma!'!, com avulso do pro- de 20 de novembro de 1954. que inclui Deixam de comparecer, por motivo 
Jeto, aos membros da ComiEsão, em a, A~ciação (300 Servídores Civis dô iusUficado, os S'enh01'e..'l Senw.1lll'BS 
suas reSidências. Brasil () M()ntep!() Geral de Econo- Ruy Carneiro, Antonio Jucá, ~tU"lCO 

mia dos Sel"Vidores do Estado entrf: Rézende, Antonio nados, Auréllo 
Nada mais havendo a tratAr. o S'e- !:l..'l Entldade.~ de Que trrlta. ri Lei n4 Virmna. e AtUlío Fontana. 

nhol' Presidente, à.~ três horas c tl'ln- 1.046.' de 2 de j.a.nelr11 de 1950." O A ata. da l'eunlno anter:or é lida e 
t-a mjnutoE da madrugada, enCeJ1'a,. ,a Senhor R,"lator, conchli se1l Jxn'~cer aprova.(l'.a. sem debatcs. 
pre.~e!1te reunião e, pa.ra constar, eu, peli> flcolhiml'llj{) elo orojeto. raziIú O senhor Senador WaUrcdo GUl'
J. Ney PR.':S~' D:mt.a. ..... Auxiliar Lew Dela Qual OIJ.hl8-- Dela .su.a. aDrov<lciiO, t D"€l. no exerc-fc.l,() d!\ pt"~~dêTh:,{a.. ~-:m-

o Repertório de .:Uitos 

o primeiro dêles é o mito dos sUl)Q 
sídi.os, 'Í'rata, .. se talvez do mais in... 
sidi~;::Q d-e todos. R~ponta sob va ... 
rteglldn.s formas, As subvenções cat:"'" 
biais à impJl"tação de ce~·tos prOdU" 
00-\ defendidos ora em nom!" do deJ 
-ren"Vohiment.o ora em nome da esta.
.bilizacão de pl"€Çi>S, ora em nome dI) 
naciOllaJismo _ inc rl'etamente ent 
todos Os casos. C.-ertamente ês~.e ti"P(f 
de subvenção não é dcsenvolvlmenti8. 
ta, pois que rsUmula o consumo, C()lll~ 
no CelSO de combustíveis, 8ubtrn..!ndd 
recur~o.s aoo lnves~imentos rodoviá. ... 
rios ela União, Estados e Munic!pio" 
-assim como à Petrobrás; não é ni\. 
cionalista, pois barateia. ar~1fici.alme-ll>11i 
te produtos importados, como Q trig9. 
Quan10 &erio-, mai,s rnzoável - a sG 
Ler que sub\'encionar o consumo _ fa .... 
7.ê-lo em favor de artigos prOduzidO. 
no. pais; 11M é a.nti-in-flaciOll:Sta. pol:( 
que a. diferença no Cu.sto ca.mbial 
.real do picdn.t.o é fimmcludo pi); 
emj&$Õf'~~ de p!l~pel moed-a,. muito nt ... 1.!J: 
1n(1a.ciQuárhs ~ U\u\l.Q 111"3.1s in,!1..\~t.;."\$ 
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Ido -q:'le _o':.t)::~g',::m~~t1() . d() P r e ç I) real. \ld~YC --'ter por ()bjetivo prese, l'V:ir a. mé~ ca a racIonalidade e eficácIa dos JU- llixemplo de opção progr~ã.tica. é 
. ip~H'. P':lrt~ d.) q:Icm, de fato, CC."'!H ome ~ha dos salárloo retas atingidoo no ve.5tJmento.;:;, quer internO) quer ex.. ~ () proj-et(\ governamen_tal, ol'a no . 
cs ber>-s lnl'po:'tapos. . _ :p!'..!..~ado. e nã.o OS picos fugazes o ilu_ ternos, c'onvencido de que a. vcrdadei- Oongr~so de revisão 'da tributação 

ÃS s,u.bvehçõcs tarijdhas, -qn~ (tJn-; sórJ:~s ;aloo.nNd'Os_ apell-H$, lOgo B~Ó:,) J'a JnuependênCial p.rovém_ da energfa sôbre combustíveis.·A programação da 
5!stem em disfarçar-se o ClU:O '1:<:[11 :3 ~ea,.)ustament0.5 .. ~ isso e.nvo,\t! dos que realizalll o pl'ogres'WJ 'nacio- obre's rodoviárias aSsenta em trC>s pOs" 
do servJço, (:obr~ndo os déflcits' opara- I.),~.camente, a, r&Jel-ção do ,slSbem,:l, nal e não dos que buscam descarre- tulados: 1) A tàxa cambial para. im .. 
cbna's . cas émlJ-~&~:;' d() Est9.do ];01' usual {!a., gangDrra s!Dar1nJ, em }fU& se gar sôbl'e outl'q.s a culpa de nossa PQ- portação de combustíveis !lão deVe ser 
,oontribUiçMs 'orç!L'11entáTiss- do :1:e- awneJ::lt~m nom~l1!l1m€nte sal~lo3 em bl'eza, , - - . suhveneíonada; -2) A tributação sóbre 
,souro, que .. por sua .vez, ~.e triduzeu1, propprç!io ,suea :or ãquela llue a. eco_ As -OP9ôes-B.ásicas combustiveis deve ser atualizada e ra-
em expansão .monetária, dads a insn_ nom a pOde ..,uportar. dai, As opções báSicas qUe fez o' Govêr- {llonaliZada atendendo a- modJ.ficações. • 
'iCi~néia d.al:; receitas, ll:' também um , REt5~ltando o trágU:Q oonubio ·,de no sao,' em matéria. de intlação. a técnIcas' ooorridas na estrutura .de 
meio 'sut,ll- (te el!1n:h ... -;< -"J ,da :!.n~ct;"t:.\'.l- mflaçao e desempl'êgo,- opçao '. gra.àualiSta ao invés d'e trata-~ produção e cons.umo, e à. necessà.ade 
(prfV;Ida, "pôis; neg.adas tarif~.s adeql ;a,- A 'expETlêncüL dOIS-' últimos do f.. , mento de choquej e em ·matéôa. de de mobili:z.ar recur.s03 não inflacioná .. 
das. deteri<ll'am-se os SelV1ÇOS, a4- a,nns é, re~peitó, condu"dente, Foi desenyolvunento" a opção programá-o 'rio:s; 3) Feito O máXimo eSfô,rçó in
n:oé!lt3" _'a l>;:ess~o em fay~ Ult e,si a"". preci..-:.;amente à:ur,ante êS,::-e - periOjO t~{:a ao invés da .9P~~~t lnfIaC10llJ.~ta. tl7rho, será lícito pleitear; e ,~áci1 obter, 
tl~çaO, _p:a.::,slm,oo o GOVe'lUO a, .pukar ~.$alal'l'J..Qos 'lnaL5 sofl'ernm,~ _. __ ~, _ ~ ~ oomplem~ntação por yja d-e -emprés-

-.subvenco".s t, 'c;adas oom imposlos que to..s a ,â lloà. lüslt~\'o __ '€e.l ,A priroeh'a d~a", opçoe-.:; é lIl1POS timos externos, 
: e ,'emi..s,Sõ~. 'l~;ulto~ mads onerosos "\lo ,~m ~~~~:'-da.e infla e~o a~e anul-cu oS ta., pe1.:l.: __ clr-(:~n,stânc.a brasílelra:, um , ~-o". realismo cambial, 'assfnl corno .0 
que terIa,' -ido .... eobrau.,:', de t.arifas .. 111 yl - - j t ç I do o.I','i"'S 11,U.O lnflaCiOnarlO demMlact., largo ! ti' i' , fi " _ ,_. - -"'. - 'naN-ÇOs ren· tiS amen os ~ ,.-,u'" '"' pa ê~ cer-ado'pol' uma rápHla cOt1- e.s ôrÇn r butar o, em-:erram o coe _,o 
re,a-llstas;"CElpazes de asseg;~lr~t a p,e_.L . lOS e ·0 quedO da .·xa de cre.'i~ Ja s ... i , ' Cl"ente' d. ngu'stl'] 'inerente a'O a'-n ' 
.sen:-ação, e 'exu-an~ão da .iniClliva pri~ r.?-mme. q:....,~....:-""- d 'ti' ~ ,t..enção: da P!ocur.a monetá.rla (de vez - a a ""'101. ;.. 

v
, (l"da, • , - - cl-?,f.r:-t9 ,d? pam" OC~SlO.L:an .I,) a 1,_ que enquant"{) a _protluçáo.'global _~ doI).o do soxilio ,fútiL 'pela reaUdade 

, m'nUlçao (la'" OpOl Lun,dad~s de ocuPJl d 1601" e operacional, ,Seria, mai.s fácil ptome;.. 
As . subvcncõe::; ,creditícias; por 1fin~ _.L - ,,- _- P' "I 1afuente ag",J..- .1963 C1"2.)I~zra e apenas ,- /Q. 'oS lU., lOS ter estra.das sem, exigir, impostos ",:Mas 

~ê ,empré.rt.:n-lr.,,--U·" !..,anc""'"oN:l ... iC' """m ça::: e em!)J.eg.J
i
·. -arat . e - .... Ia~~"s ~s~ ue pcgawentQ _,<;e t!ev~l'am -de maIs de· , 

~ccrl'e,.;ã.o ,m',',"':_t""",,'v e - "; ............... .,,..~d~ .. ·~J'u·- vO;'J.-::,e o_'de-sn~vc~ en ~e as; ... _-= ... e1': 0'0% e_ os preç6.; ,d_e- 80%)" 4frn que, bem' cedo, a- eSpiral-inflacionárIa ,noo 
,~ -~ a..t' '-" ~.".<l.'" ar adas avan'·a.ndo malS aqu _s I h 1 ésSe t ld o cOlocaria.,' como' nOS colocou _no- pa.s-

rcs~J'I.te.i'i{)'és- à 'ílesvalÇ!;rmaçs.o da SR." - .' ,t"" 'd d' d- - r~s el1l1'et,.).11 0, otV mos a, mg o· sado, frente '"u,'lo que Karl JQ&"nei:s 'mo_dA ",!.. -, 'I" d -, ., -, .. I d-O':'l-das lJe m;:'101' _ ca.pacr (I. e" e p- ~ ~. está<>'.i{l- de hlpN'-lnflaçã-o e-m que se t>M. -~ 
~~ oJ,-. !.Iene lClAn p 0_ mu,ual'lo a - pOHt:-ca, c:nquRut() nem sempre ' . ~ 't,." h - • t d _ chamava -"-a.s terisõe.s da insolublli·, 

eXpêIlE8.:3'"d:J. pju"'aJcr OU- do. cOnt"j- 5:0, .- ,.' d t .... to" a~~lUIs5e.o s·~ .... ,na.. :l.One~rlO, - esa da.d.e" , ~ . 
..ou..lnte:.' - . ~ - . J._ as ma:s plOdn .. +vas, em -e ,run ... n . - pa:.cc8s-e a ,re_iStellCm '<te ,gtUpcs~ crl~ . Qua.is as alternativaJ? 'Renunciál'" à-
" 0'- s~Cru;lrlô 'm'fo' -é' distr:bulú;iStá d~ gra,nd~ m~.3st~ de; as::apla,rl~dO~N'l ,'ando um clima de catáStrQfe capaz. de exp~ão rodoviária., seria opção Sui""! 
'y h _ o ~ • r .. '~ - "1.1" " " )JlJmp}'e lm.loS U . n",;se ou 0-, ~o gE:nu ê.Ce.taçao de-o dráStica c:l'Urg-J.2.' , 

1 si:~~~i~i\l3ó:ir/·~oerainci~:~;~bW~~~ llá. exemplo de~ paIS_. que -~enht\ Õ c-i"rtlsc:, ~l.cÍ'i.ee- que_ o t.~'ai<l.nH~nt()' de chôql!e ~~it e g;g~'fnn:~~~~ncf!~i~ ~CQ~e~:s 
-di~1rfbutíva . ' - -: ", ,~, I) 'jUlçlo sai.! de urna mflaçoo c~ nt"e<l 'I e :;eri:lpre encEH:ra' o peIlgó de destrUI" 'subStituir a -trlbutaç-ã'(l -"clõnal e ,e-

.• -.,'. '_ . , . _- ',- _violenta t!omo _ a ,nG.<;,sa.,l. reaJus 11)1··0 ,r.ã(l do espmto empreSarial, t.ão ... m_ .1.'" 

- El_ c-omoa-te à ·-inflr:ç's,'o. cons'ste: pr.c:- E.2.1{>,;:ic'3 por ê-SS.h. cr~UH.'l.o COIlven?lon,:l. porla-nte p<U'ü ~ no.:;~·, desenvohimen. letva. sôbre cOmbustiveja, 'prua' ~tril)u .. 
ci~m~'!l~e- Ctn. h'3.zel.; á .. real!d..."'l.de ê&":ii \1t~~tos p!"'Cg_::alT"a,s de est~blh,z,aç~" o --00 eC<OnOHl1Có, tação' injusta e- gros.sei'ra. da emiSSão· ' 

111 d
' - I <' t 'por n:.lt> de,papel moeda. ·Seria·esCapismo e ,_o pa :::'0: l;,tribut:va. -- E' pI"LCí,s(!" Q1.1e ,fqc.,-,~.:.2'!'l;!,m pleC1.';,amf?-D e - A 's-e<funoa opção resulta- da fru.:::_- nito eficiência. Seria diminUir a car .. 

. - _0 .Qcvêrno não -Dr-ÓPW".a GJ"i".ú'r o -lt.en.tt\,l'€lli '_~e-vidam[nte para a ·qu;:-s.- Q1he l..xpellélJ.c,a Uo de....enVQIVlmen- . ... 
IbMo em t~t!a:s q\le, somadns,_ -lIW'a-1 tá-o," _ E p1'elev~. _n?tar que- q' ê~:it~A.d: ~:.':.Ino lntH!Cl!.marlÓ" 1~().'i últ-illlOS an..0-';;, ~~;fg;ta. S~~~:n~er:i~:~a:OO~~~~S ',~: 
iP~erfl, Hl{j '%, a fim _de que a,lllI,18,Ç,:;o,ld_:;f.lni-~~r.ao ~~oc, .cu-se mll1tas \~;e~, 1.\, TIlc.'d1úa .que .se IlCplel'aVa,::: _.i~laçfLOí grande..3. masSas indeferes, que sãO_ as -

,nag, se encarregue de .adequal', "ul'bi,:" a I.lle{Ud'a..~ dl~tiC<lS a,: oonteI?çã~ ~a ,ununu-.a- o l'lernO ae Cl'escullerif? até 'princ1pa~, vítlmás do pr.oces.~o' infla .. o 

<tl'ál'la e illjust13.nttnt:J:, as partes tio lar_;~l, ,qU'::l' nos p9,LSes capltal15tn.s, cheO'annos.-em ,HHl3 a -um nivel ae' i U- cionárk,.. ",AO' e..::colhei: a via; trlbutá-
to.:Jo. - , - - -'. ., I quer, e C'Dtn. rtgOl~ ç,inda- m~l'J>r, _,n~s' f:aç~D de- 8U%_, enquanf.o Ó' pl:oduto r,1a, procurou O Govêrno ser 'meIl""'o. 

, -,.' " - . _lpn!.s:c3 ":Oc1ahd.as, onde- ínexl:.lw o:th- mterl1() b.ruw POf 'habitante' decreSCia 10 vu 
_ N~o .crêl;) q~:~. eM;! ll1Ud~~~[\. d: at~_, r'eito, dB greye: ._ ' _ ,(ie 1,61;,;;. Pat1t.lelâmente~ estancal'am- ve: _z na promessa e .m.ais ágil na eie

t:u?~ d~ Gove:~{) e:l.l m~~::~~_.,~:,~ lYJ-:\-MU1.LC-i ptnSlJS, reco.l'~r~m ao sim~les, <:?e ua fonte..; de cré~lt() intetnaclo!lal. cuç~. O austero real-lSluo 'de curto 
llt~Ca. dlstrtbutHa s~Ja n","C~~K~·i .... _mên~. cO!lg~"am6nto de S:9.1rurJoo. Ov.:t1o.s, A"'s' t-' ffilQs ao .:;in1Stro conúbl- do. 'n pra~ é' o úniC<l caminho para, aliVlat· . 
~e ... - doImOS::t, .. COlho •. mUi~<!:s'''- pr~te~tje:~l: :cÕ;.:w ~'o Chtl~, t-O;narRID por ne.tllú~ .rr;,ç'ào·{ cOm a; ~tagnaçã{); ~ ln..si,t: a -carg;a do f1J.turo. Na. medida _ em 
Na,"O _ vej.o. :po~Clue. Vlver_ svb p.0.:n':SS:-"~ c"';.nccdel' au~e.11:vOs· iSil!(l.!"iais arpen;.-s Vêllcla_ 'c:unbial.com.a 'agltnção- s'oe}al qued trIbutemos racionalmente, 'dimi .. ' 
tu:tas, mas que m~,nC!\ ~e re.,h/~"3.hl, :na proporção de metade da &5c~nça:o ~ntel'llü. -paroOiano, PCguy Q.ue dizia nuí a. a. "inflação, criaremos a um. 
m,;dest...:'s, .n:as. erehvaX.:lénte ,CUm?rl- do C'J~to .de vi~a, ' '. , _ • "".. "ser questân de ca.rater qué a guerra.~ t~IrPO' trelhores condições para nlL. 
seJ~ ple~el heI a viver./;o~ pt~lp:e.;:!ls O ~rf(Sll' esta .ado-tal1:do, U?-la. e.s~eCAle quando hlevItável, seja.- tratada como ~e~c:~ ~no trt~~a'c:l;~econstrução'do 
d.a ... o combate à in,.a9a0ol,ll<~O ,.e- de formula' í~i}:-ermedlána, A n_~o a guell'a._ e llão como a.paz, podem<b ualS' ~r e, • pu 11co.'), a~bos oS 
ClS-a n~~ deve 'cnvOlver. à_.l'e:-o-ução das. ser,eIU CU~ ~xceJ.X~onais, que r~uel_ dIzer que ~é U1~ quc.;;tú:o de- c~rátel'- ~ fiEan~~lrao a curto e médIO Pt~ .. 
lfat:'lS ...,,0 produto NaCional. que cada :'al1\ es~ec:al' correçaO, os, reaJusta.- tratar a lhílaçao, ,quando ela se ror .. ri 'as r nãn.~_ obras rod.o-l'~a ... 
1UD! de fato _~ecebe,;" En.'o1ve ap,~nas mentes salatiais-. de-yel'ão ser calcUlrr· na. inevitável comn - inflação e não ti':eJt '~~ o re~ertório, ~,~_ jnves~ 
a. reduçfio, da~ .fl;ltias 'qlle ~o qoye!'n,o dos <te' m0do a 8'sseg:urar p.ara. O' fino conto -d·eSep,volvimento.'· , menor °fritu ~s, .sem 1nflaÇao c'COll;l 
pro~etera -Se!l1 ca.pacldade de -conce- .'S('~uinte, -um s9,lãrio r~al médfo !gu:t1 ._ " - u_tD:ç .... o. 
(ler.~ , , ~ _ 9.0 -reO'L~trad(), -em médiB-, no b~ênlO ~ A opção .prógmmát-1ca ,eXIge plane-. Ôutro exemplo da opção Pl'ogramá .. 

.. ReconheçJ,' toda~ja, que .l>:--O!:Sf! poy.to .Çlnter1or, acrescido de uma percenta.:. jnmemo maiS demora.do,~ 'E' prem-so tica. é o enfoque -dado .ao candente 
,é _a fon~ __ q_e mmto. ,in~9mIlr.emsao. gero {;o1l'rc&pondente fi. elevação" de ,pl:ogr~nr n levantamehto de :tundos, prOblema habitacional que mácu1a., 

Uma lnUl.çao. crónloo_ e vlOknta, pl"'Cdut.ividnde, N~se cãlcul:Q,lA-'se ~ubol'dln9.r o ritmo de ~bras à coleta. nossas cidades, mutUa,: a personali-da-' 
como a ·que vimes, SOfrendo, traz nos 'leva. em .-;:mta uma c~l'ta In&J.'zem de de' recursos, ser menos sOfrego l~O lan.. de ·dos faveladoo e cria um perma_ 
gq.1pOS sociais o yício' cios. sl.,stemas 'de, inilação futUlfO, m3S a uma ,tnxJ. na.· ça-mento de pedras !undament{\ls para nente .alambique de re.ssentlmentos;: 
fisp1raçõ~ i~comp~~'ív,els. Quase _ t:d.ús· L'l,rabu'entp. inferi!).1.· à ft:g:istrada. no coroar mais. cwnieiras ._ell1: men~ tem- Fáctl serfa cont1nti:u- 'o processo de 
se. sentem com o dIreItO' de, ob~~l', no pasSUGo., _ po e !!om menor ~lispendio. Esof\, por subvencionar a' habitação da peqUena. 

, • ~cmento ~a esta-b~1izgt}áo,' ?qUlh que . Deve-5ê dizer,' que, 80b nenh~1m -as: exemplo. a- opção ?egulda. pelO a.t~a-1 e_ prlvUegioada: clientela que logra. 
~ OQy-êrno lhes promüers e· qU-:é _ a pecto, "e,~,%l pvlltiro repre~ep.ta; qu.al- gO\l"êrno, -11" toCante ao. pro.ble~a ~o_ ace5So fias ,Institutos .. de Pensões - e 
lpf1açao lhes roubara. E a ·d2~ep.ç[!o ,quer compl'ef3são d padrao, de. Vldo.· doviário, No contexto da. llusao _lU- APosentadorIa ou'à FUndação. dá Casa' 
e 'll1evitá)'el no ,p10mento em. que O "d-Os nsSí lariados. po~" a médio. ào pa- flacioilista, entregu-se o ÇiO\l"êrno an- Pop~lar, que, têm fornecido tet,o 'ex" 
~overno r~uz ~ suas prcmes~ a. drão de vida ptt.s.<.e.do ae:ré. su.st-€ri~à!l, terior à _ pretellSân, de execut~r ,obras ceSSlVamel!te barato recebendo pres .. 
fnn de que elas se, to~nem -col1.SlSten~, e aindá reforçada pelo conespon..-o.en~ .sem recur~().'i. O re:sultado foi um de- ~çõe~ desatualizãd.ás, com o que, se 
ite.!!. E os homens publlcos que se Ie:m- ·te- ao aumento d~ produtlvl<lJlàe~ A!l· créscin10 do ·investIment;o, em ~rmos dlSSerava 0- capital inve.;-ti<lo impe
bra,ln de que a soma das partes llão contl'ál'I.O, Q, Cl'itério 'visa à manutDn .. reais, no seto.r rodoviárIO,' como per:- din~~ que êle ~tôsse_ reposto paI'a .,be~ 
pode exci..'<ler o todo, são apJnt::tdos çâo da froção do ProdutQ ~aciQnl.\l centag~ 'do PNB, percentagem que ,neficl~r' a mwtoOs. A via realista, " 
com _0$. mesquinh<:s teóricos' de. de- efetivamente partilha-da, pelos 'fl.Ssala-- DaÍ'xou de 1,16% em ,1958 e 1,_20% em a:opçao acelta, foi um -maCiço ataque 
fIaçãO: ': - - dados. _InevitàveJmente, porém, essa 1962_p8ra menos de 1% em 1965. O ao problema habitacional atraves 'da. 

O terceiro mito é o da d~nu.gogia_ política de "prometer menos pa.re. qu~ 'Fundo Rodoviá-t10 Na,cional. -quer no cc.rreÇão monetária das contr.tÍtos de 
st1la,Y,ial; eque Cúnsist-e c f!1U _ iniaginar~se ·as prómessas se cumpram" MscgUl'a a plano federal, qu€r. nO tocante, a -Es_ venda,' p.ara que· 00- capital piiblico e 
que a de<n'et-à-çáo de alta: 'de. salários jm~pnlt\1'lcfáde'~, temporária de, qual .. - tadcs' e Municíp1oS, sob o duplo 1~- 'privado r,e.solva prOblema de mui
ttL'ruJnais. possa," por si só. a.tende:r ao quer' esfôrço _ sél'io de' -coonl1ate à in· pactn da inn~_ção de, cu.stos e da Xl- _tos sem sUbvencPona.r o privilégio de 
obj~i.ivo humangárlo de elevar (l p.1.- flaçã-o e _se pl:esta a f&til explor.açãO gldez da receita, congela?a esta. pela POUC03, 
dJ"áQ. de -'lida-' dás ma...ct.Sas,- 0- p1'oble_ de~agógica-. - , . ínentira.· cRmbial.- _ c!legayR- ao pan_- Um ~ercel,ro exem,Plo dà OlJçã.o pro_ 
ma: ~lió_.Iieri..a eiitã.o -de.fusuflcie}fte. ca- '_ O qUt\rtcf mit~._é -o do Nacif}ntz!fsmo. to de mal atender ~o pagamento. do gramátiCa é l\ plano de eletriCl'dade 
pa.cidade 'produtiva. da, Nação e _ sim -,tempel'amelítal.. Imàgitm-se que .0_ ae..: f~,nciOnalismo e, d~: 4IVl~as acumula .. p~lo 'qua~ Se cOifita de dobrar, até 197Q; 
de:,slmples injUStiça di.::tributiia. Te .. senVOlvlmento eéonômiCo sejA, Unlfi daS~ pretendeu .. se realtzar demai.s; a capaC~de.de ',ll~stalada e distribuírla 
moa que .teconhecer, por' ms..fs irnrpo.õo quostá:0 de b-TJl-VUl'a. verbal. ,,'GastíL-...se ilcaoou.s:e rea.li2.and.o ... de ~enos:, Se .. de en~!gIa. Em breve. o Congresso re
p:u1n.r ql:1e isto pareço" que -o pm-cesso 'e~ergla lla _ estkt-H, gestieUIaçao, de re- guncJ.o n' novo ~prole.1.Q -tl'lb~ltárlO re.. cebâ:J~ pn>jeto _ de lei" retormu1ando 
costumelro de reviSão' salarlaJ. -em JEn\..a-r o alheio sem con~trulr 'o que'é {erente ao impÕSto un1co sôbl'e- com~ par ' ente o sts·tema de - inves.ti • 
fprotlOr'4áo s·uperior ou Igual _no au- ,n~~ Al~_ descamp4<.ID Dà ma1S b~tíveiS, a- l'eceita. do. DNER, _ no m~tn n~ e~p_rêSBS 'de eletrIcIdade 
menta de custo de· vida. ões.'I1e 'o ül- oomple.ti\. irraCionaUdad~: falam em ~Qüinqüênio 1965-69, passará 4e 666 bi.. com, Obed.lCIlc,lR a "trê,j principias. a) 
Jtime 'pléo de ·reajusta.tnento- lJalarii1 é' iJ.?-vesttmehtos ,e lnsi'j"te~-ll em supven ... lhões de cruzeil'os pa.r~ !,l trilhões" Rea.li~_ ta-rl!árlo, . paha réStatU'àr ao 
wsompaU\'el com o objeth'.:O 'de desin~' ,Cl{mar o cons~mo; deseJam ms'iS,ohr~s a d{)3 Estados, d.e 8QO bllhoes pa.ra 1,~ cap~Uade de-investiIfiento·de.ssa.s em .. 
f}açfíQ com de.senvolviln.erito, o COm- p.úblicas, menos_ impostos, mai.otes Ei8- trilhões e ~ dps- municípIOQ de'~ prê~; ~) ContrIb-Uições compulsórias 
bat_e à .inflação por ,si só ,POde levar .lar1a; par.a" o.'func~Onall&:nn l?~bltco- e pa~a.. 34.1 bllhoe.s,. gel:an~ recurSos ~USUá.ho, melhor, orientadas nô sên .. ' 
à ;J;Stu'bllizaçã,o, mas -nú-o" à melhorIa. meno'i' lnVe6tlI~~ntos eetrallgetr0.l:!. Fa" adtciOllO.1S que, se aplicados -em P~"! etI de-- favorecer, as elnp:rêsas que be-' 
dos salá.;J.'ios reaIs Esta últirr.61 Jé, é. J.am de enwncfpação ecOllôml9-'1. e v1mcntação, melhoramento ~- con.stru .... -trt'li~an: .diretament.e-o-, U~uár.1o· c) 
tillCançável na medida em qUe' -o de- agravam o nOSSo. endiyidâmente ~xter- çâ-o de estrooas. abaterão":.rà.pidamen- J Ç8.o- dos recurSOs intt!rnlicionais' 
B-envolvinlento eç<mómi-co eleve .30 proM no; -m1sturam 'e; ~fes.a naci:Onal com te ~ ,:cu.stos de. transporte, em_-pro .. p_ara '"Complfmentar a poupança inter .. 
dutiv~scre -da"tillo .. de-cbra. .em.prega- ao (lf .. -l>.eUS .Pl'ó"prl~ 1nter~-es;, con_ pOl'ça(\- muito .super10l'''à. sUa onera- na. -!'- fl~!~a que informou o r. 
um. ~ Dentro dêsSe principio, a pô}f::' fun~em 'li?:Plra9ões com resultados. O ção pela. mod~ta elevação das :al}-· ~t:_~me.ntn da. eletricidade é QUe ~ .. 
tjcQ. 'sal~rial ,no ~ombate à infl~ção sadlO, Nc,cionallsmo é aquêle Que bus .. , quota.s tr~butánas sÔbre- combustlv~l~, maIS ter, enp..!'J;!'in. abundante do' 

-"'-, 
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'I' quo tê-la barata, e Que nA<> há pieço doe ,2;) contrôl. 8 tsl>elAmento, ... "'lrlcu!tozo, O) Interlorlzação <IA B"" Dll>dao pelo atual Govêrno para dI
muJa, extol'Sivo quo o do ral1onamen- qua.ts, 48 executade.., com 1mpruMn- rantin. cb preços mini.mos, pela ãe- mlnuí-lo. POr outro lado, attrmo13 

ItQ e da. e&ea.sBez. . ela, podem. resultar em. desestímulo à fi!rrlção da va.riadoo cent.ros d& oon- també-m que no Brasil, a teoria q1,lau ... 
produção, 'O portanto, agravar 'o pl;'O.. vorgitnoia, diminuindo o presente des:- titat1va. da. moeda. tem sido desmcnU. 

\~ 08 percalços da transição blem.a. . COnto que ,sofrem os produtores mUlto da. cabaImOOlte. Entb.o, minha. prlrr:,el .. 
r' Ao transitarm~'J da. ilusão 1nfla;cio... Trata-se de delica.da maoobra, em distanClruiOa dos cent.ros 8, OC\1StUnQ; ta pel'gunta. é a Seguinte: o OovêrnO 
nária para a estab1l1dade, da. opção que é s-lmUltâneamente necessário d) 'descentl'aliza.ção das at.ivldades da acha. que a. taxa inUacionátia do cor. 

· :1nflacionista. para, a programá.tica, hé. a,plaoar o C01Uittmidor urbano, coibIn- Oonliss§.o de Financiamento da. pro.. .l'.ente exer<lí<lio será úe 100 % sôbre o 
que percorrer áSpero segmento ele es- do o excesso especula-tivo d03 ~ter- dução, que passará a. operar tnmbém custo de vida em 31 de dezembro ,-lG 
frada., .escurecido não raro pelo ne- medláriost ao 'mesmo tempo qws se atl'e.véa de BanDOs estaduais e pl'l-va- 19631 
voeiro da. 1m.populari"da-cl.e, açoitado mantem. estImUlo.s, ao produtor. Ao dOll, OOmplementiando a rêde do Banco A segW1C1a questao, também com 
pela. pen~a. verificação da. :lnoompa... contrArio dO que se pensa, não há ''0.. do BrasU. pequeno hlstórlco, .é relativa à COIL. 
tibilidade entre aspirações e pocSlbf. luç6es sJmpIes pare o dilelna. OU an- AJ perspectivas atuais pa:.ra. o anO tençã(l sa,la.rial. En·tendo qwe, .seIIl 
li.dades, esburaeado pelo prosá.icc> 1'8" tes; como diZia. o humorista. Mencken, vindouro, salvo intempéries cI1máti~ essa. conten(lão evidentenlente nl.lJ 
conhecimento de que a soma. das ta.. há sempre uma. soluçA0 simplea para. cas, são de eolheito.s ~romL.<;sGr9.s: poderemos. sair d.a espiral iDflaclOnA
tiais não pode ser malO! que o bólo. cnda prqble:ma.; límpida., plaustV'el o volto.u Do paz n.os roiIlllJOB, e o Qoyêrn.J ria. MELS essa contença.o, contorm. 
Os três percalçoS da fase. de transi.. erada, estA m.an1pUla.ndo incentivos, com V. Ex' mesmo acabou de expor, llD.-
ção são: a iIl!laçãó corretiva, o pe- realismo, lma.ginação e, OW'iO crer, com piica na. correção do salário nommaA 
a-ig() r~easivo e o conflito entro o "NElC\ESSIDADIE DE UMA. eflcAe:la. Talvez, no ano vindouro, apenas. uma. vez por ano, contc."11çao 
consumIdor, que <le8eja contrôle e ta.. ':RJ!WOLUQAO NA AGruCULTURA. possamos quebrar a espinha.dorsal do mr..is sofrida. pelaa c!asse.s·BuJe1tas as 
belamento de preços. e o produtor, <"ue 1. ,_# h problema. do abastecimento. Virão salár10 mínimo. Eis minh ... pergunta! 
reclama. libel"dade e incentivos.· O com.,ate à .lLI;.lle.çtloV S€l'.é. precário outros problemas _. o tl'fl.nspo>rte e o .... 

: Na. mareria, o Govêrno tem que .ao-ir e incerto se noo .1m.itarm.as a agir do arma.zenamento _ mas os admi.nish'a- pensa. v. Ex~ qUe o plano cconómie& 
- l-do·· p~·ur. E' pr'-"- -tuar e fi..uancejro do Governo """"'erA ou com rcali.3mo e .COl'agem <iJspondo-.se.... "..........,. ~'-'V...., dores se sentirão recompen.so.dos 'se Y ........ 

a enfrentar tempem\.ria iil1popularida.... -ta11lbém, do Jado da Oferta, particu- puderem transita.r das dificuldades da. Irá dar resultados ant-es de uma pos-
d te ,.. larmente no tocante > pr···'ça-o '-ro sivel cxplos' ....... social? Por quê? , e, an fi reca""'-"trâncla. d~ grup08 ~ Vl.l.1.l Q. - escM3ez pan os etJ1oa:raços' da a"bun- '"""V 

am.eaçados. em'seus priVilégios. A..<:slm pecuária, Já. que o custo de alimenta. .. dância.. A t.erceira ,pergunta. é: V. l!.:x. o ..... 
• d' ç"o -r ••• nt. qu". metade d- {). lê pôs muito bCI11 tôdas o .. alternativ .. ""gm o, n:a.o ter~ o Govêr~ que re.. u. ...... .t' ......... v .. A m da programação econômico. ..... 
.correl', dIante ela História à queixa. çamento do COllSumidol' urbano. flnaneeira., meUS senhores, parcela 1m. PÓ\3sfveis para financiamento do pia· 
melancólica. do poeteto R.!mbaud que gramadas Vâl'lSB medidas. Ull16 poli .. pOl'tfLnte do eSJfôrço do Oovêmo se no rodovló,rio nacional, mas não mt:n· 
~'perd-cu seu tc.ttlpO e e~tragou suá VJ.Qa, No lado 611. procura. já. estão pro- tem concentrado lUl.S reform':ls {h:mo. donou fato que gostD..rla de pondera.t 
:po.!" excesso de. delicati~za.". Rprune.dns ~~Tl.as ll?edidM. Ume. pOlI- crátfcas. Algumas delas abrangem o a V. Ex\\, que seja a posslbJl1dade da tu:a I trlb'Htana e fiscal, que visa. ao seta!' político, outras o econõmico e contribuição, de melhoria. da taxa de 

A in.n~ão, cõrretLva, que _ revela. t~:pl.ce (J.~jetJ.vo de: 1) conter ó dlB ... financeiro, outras a estrutura social pedágio que, no meu entender, seria 
cusLru préeXlStentes, potém OCUlto.s p.:ndl~ publico, paticulramente o de do país, como no <XtSO da. l"e!onn~ ór,us que recama, d[rew.ment-e, sObro 
como o .sal de quê falava l3ernalloS' custeIO; 2) ~l-evs,.r, tem.poràriamente, agrâ.~ia. que, em breve, será enyiada o lIsuóxio, ou sôb:'e o bel1eficiãrio dca
j'qó.!. na. ferida. ma.is não deixa. apO~ cert.oa tributos, como iustrumeutQ dt ao Congres.so' outras fi1W.Ií.nente o Se plano rodoviário, enqua.nto que 4 
drecer" .. ,Foi ntCCMtirlo eliminar pre- financiamento não-!l1flaclon.1.rlo de pI'úp!io instrúmenfo 'da adminisotra- cob. ança da taxa com referêncIa n 
~ . ., .atht~olaJ.mente baix~ de combus- 1nyestImenoos, enq~nntQ parale.l.ame~~ ç§ .. o. Em tôdas elas a preocupaç§.1) produto.3 de pet.róleo seria, por' QJslm, 
~tlve18, trIgo e papel. Foi necessár~ e te .se busc~ melhorar a.. attecadaçao foI!4 de apuraI: at3 institUições, e não, d;zer, um impo"$to indiroto. 
lerar tarifas de transportes e é lin- e reconstrmr O crét'l.lto publlco, a. fim agitt\,-las ou subvedê·las. Buscam-se 
~arat.!vo marcharmos para 'maJOr rea .. de se aliviar, de futuro, a car;ra tn- reformas pa,ra. conservar, bu~cam.se Sâo es.sas as três pel·guntru;. que I*tt11 

· hsmo nas terifas de eletl'i'cidade e te butárla.., rc[únnas para. mQdificar e nJ.o de..s~ Il V, Exl,l. se d1gne re'::pondcr . 
. le!ones . Ns.da. disso fere partiCular: Uma. polfttClt de crt!cltw a.o Betor pri:. bruit O SR. MINISTRO ROBER'tO 
: menti! as camadas nlaLs pobres da po_ vadoj que reconheça aun:e!ltos- i,rre- Encaramos, meus senhores, o tu. CAMPOS' _ Sr. president.e, o.grcdo. 
; PUlaçllo. Pelo contrário, repõem o en .. pres&yels de custo, mas nao sanCIona turo OOm l"OOliSfiO e humilJadc; Reei. p as rt1e.ências nm1gas do nob;c Se--

' careo on~e êle deve caii", isto é, nas o·le11ao de fatOres do mercado. taremos critic..'l.S construtivas, reJ'f!i .. nador OOuve" V.'eira. 
! classes mcd1üs e mais Ll.bn.stad.as con- ... 
I SUIDid0l.:OO principa.t.s dê.30SBS bens e Uma política salarial qUe procure ~~a?o, .a,pen~'\ a. agItação es~';ril. In- pa~'.5arel, imediatamente, ao ex:urA 
:;~rvjços. OS pobres seriam mais pu .. manter os salários médios reaIs dos .sIst~m-O.$ eln dIzer a ver<i::tde ao povo, ·ta 

,n}d.os na outra. alternativa. qUe se trabalhadores, IlSsegurandoMlhes par_ maIa maduro do que ze penz8:' mais 1ns perguntas f~J s. 
: rla· a elll13.siio. da papel moéda e ro: t·icipaçâo no incrcment.o da produtivi- sereno d.o que Sê im:'..g";TI:t, ml;I8 con~ R€alm~nt.e·, o prOfeSSor e l\.1..in1ELr" 
<ips nó:) seríamos: iudistintamen'te cas da.de. fiante do qUe se ,receIa. Afmal ,de I Gouveia de Bulhões indicou, acuraCL~ 

; tlgados ainda. maIs com o raciona: Do lado da oferta. de produtos ali- CDn~aB, como d.IS.'ie, ce.rta feita, mente, qlle o "dcfjcit" de OOIxa do 
mento e 6 inefiCIência. dos servç.o.s me-ntici08, além. da hnpor,tação limi- ~h~,Il.S .Mann: "U-na :,erdade pre~ GO\'êrno neste ano, deve orçar pc!a. 

· O perigo reccs.sIvo l'eside em que'ao tn<ia. de ~erto.s produtos em' ca·l'át6i JudIem.! é, no bal~nço ,{~n,~l, m-.3lhor casa dos :õetecentos bil~ões' de cru ... 
Il'~ver.;~ d~ expectativa. pOde .ser rá .. de emcl'g-encia, há. que rnelhOJ.'ur, de d~. que !Una mendr.a u~-ll . A !? Go.\zeLOS' Na ve~dade, reg'lstrou S, Ex!) 
,Plda demaiS,. e a poI-itfca. de orédito .forma. 'pçrmaiI1€nte,.a. situação do ve-z~o n2.0 pode gnl'Rflhr o e?,üo, de ·0 melJ..ll(:ólico {Goto de que a teorla. 

, eoelvtaera .. ~;tmaB.J,Sb'l!d U1
d 

trapa.:;sando_se, na. abas.tecunenw. Não há. como ocultar seu f pr~rama., mas p_ode, Sim, ~(l. Cjuantit:ltiva da moOOa pa.rece ter, eu.. 
.~ .....,.. 11 a e o ponto de . ' a gl'aVldn~ do prOblema.: O ,SetOJ r.a~ -Ir esfôrço, e devoçao. Isso ,7 o [re nós, aplicaçãO infelizmente t1es. 
Hbrio e l'esYa.~anélo 'para o· de.sem~~ agrop~uárlo é retardatárlo em nQS.o ql1L: conta, p<HS, c?mo, ~;''!''t'\'"a /, UlZe!" dada a ele!'"ad·j, co:-relução entre meio.s 
~o e a deflaçao. ltsse receio está sen oSn: ~alsagem 'de d-caezlvOlvlment<). Na. GuUhe~e, O T~cItumo . - Não é dI.' poaS3.ménto, expansão de meios da 

aoCoenXf~gera-do, e murta gente )la..';So~ médui. doa últimos 15 anos, .a. popu- neCeSSdárlQ t~r êXIto para lutnr e em- p:I"'"'m"'nt-o expan.'Õã.o de meios de pa. ... 
Ulldir 9 Subemp ê la.ção Se expandiu anu.almente de pre-cn er; nao é nezesMü'io vencer ga;;-ento e' alta' de preços 

E:\lt.a.tltote da .zn€U!!Cientegra~ó~:~r~- maIs de 8% a rt'nda. por habitante em p:ll'a perseve-rar'" (Muito bem! Muito' '. . 
cunen nos últimos doU; • • pouco n'ta.1s de 3 %, .ao passo que a. bem! Palmas,) perguntou, a scguJr, o nobre Se~ 
desemprtlgo conjunt . nJ anos, com o produção de aUmentos aumentava de O SR. PRESIDENTE; do!' Gouve!a ViE'ira .se o oovêtno acro. 
l'~lt atribuir a medi~s.' d~in:l~...I!ood~.. 3,6 % e a. pecuária em apenas 2 %. O dita. que a. inflaçao éste ano f,wçarA 

'Il"Ias desempl'êg ....... 1 na_ plOl1t::O agudo da. crise foi o a.no de (Nogueira da. Gama) - Tcrmin:vJ.a p~loi'J 100%, Não sel bem como reIs.-
~ Bi~ .surpree-ndgnie~e~tr~~:a~ tem. 1$"63, <luJas tl'ustraçÕE'S estamos agora a exOpsição do Sr. Ministro, segue· ciúnou S, ·Ex; 00 a1garism08 um cOSQ 
· CS>:SS,IVOra. ObViSlr. entretanto o perigo' re- colhendo, qua,ndo a produção agro- se o. fase das lntcrpe-Iações por qual:" outro. Gos.taria de indicar, lua pn.. 

..., ,o governo contempla. Um re .. peCUária se estagnoú completamente. quor dos 5rs. Senttdores, dentro 00 melro lugar, que· Ufn deflcit de caixA 
per.tório de medid!uJ, alg1llD.AS d.as registrando o neglfgencJá.vel 1rtere... assunLo tratado. de 70() bilhóes de oruzeiros não Signj .. 

, quais já começou a executar:. menta de 0,1 %,. enquanto & popula- Disporá.o interp{'l\lute de dez. mi~ fico. nAturalmente ume emi:s.são. de. 
l çri.o creseia. em. 3,%. llutos, sendo assegurado 19ual praZO IY\pel-moeda., de 700 bilhões de <lr1l.. 
r 0.) o program-a. 'habitacional. ê Q. 1"8_ A Revolu9ão de Abril não 10'zrarã áo Sr. Minisb"o, para responder. zelros, vistO que os p~oces'-'~<:. d.e finan .. 
'\I'Lsão da. IP-l do InqUilinato. a fim eeus propOsItos se não fizer. a. maJs Estilo inscrItos dIversos senado:'c . .,. ciamentos do dejfclt de caIxa sãO: 

,d-e ~:eat1var a construção civil; urgente das reVOluções: a revolução para. as interpelações. O primelr
o 

é multiplos. Em verdade, dependem. do 
I b) O progranut de fomento às ex· ngrioola.. Para. isso o Govêrno COll- o nobre senador GouveIa Vielta., tl comportRmento geral da. autorida·dO 
portações, para. absorver a. capacidade templa. um elenco !de "'medidas' 1) quem dou a. paJa.vra.. monetário, das receitas- do .set.or e"" 
oc!o.sa. na. indústrIa, já tendo sido co- melhor irrigação da. rMe de crédito !terno, das, receitas cambiais pOSitivas 
llúdo,s: surpreendentes 'resultados com ag.ricola., incluindo a) ampliaçã4 QSR. GOUy:tA' VIEIRA; 'ou negativas; do lnfluXQ e fonna do 
o ingresso de esle.lelros brasileiros e ~~~n~tativ.a. do créd1~ 4g1'()pccuá,.. (Sem revIsão do orador) _ SI'. Mi. empréstimos externos, do dep6sitoD 
Ida indústria. do aço no mercado mun.. 10, esL .. malor particlpaçao dos. Ban- 'nLstro, em primeiro lugar, quero teU. compulsórios dos b-ancos e de varIa. .. 
dial' COS

d 
l1UUuals e da. rede bancárIa prl ... citar V Ext\ pela.. exposição clara. e dos outros fatores que permitirão qutt 

e)' O programa. rodOViário, cuJa. ati- VQ. ao que passarão a ter aceSSO ao' . ao expansão mOlletâria seja. inferior, 
vação será rápida, tão cedo o Con- Fundo de Refiuan<liatnento Rural; re .. P1.:cLsa que aca.bou d€t fazer. AUã.!), apreciàvelmente inferior, aó dej1ct t de 
gre.sso vote a. nova. tributação ,sôbre cenremente criado; c) maior li-be .. nao me caus~u ,a menor .surprê2a. caixa. , 
combu.st·lveis; ra.ção dos d-epósltos compulE6rlos dos porque hã várIo." s:nos adnnro a su-f) A previsão 'de um~ taxa de i,nflação 

d) O pro3l'ama de energia. elétl'ica; Bancos privados, desde que dedIQUem. inteligênoia e a. sua honeEtld-a.de in· até () fim do ano nao ê exerclClo fá-
e) A reativação do ing;l'e3s-() 11e ca... êsscs reclUSOS no crédito arrríeola, telectual e moral. cU, 

pit.a!s estrangeiros e do auxilio CX~ Comple-Incntando a. rêde de AgênCias Em fa.-ce d.o curto pra20 qUe o ne.. No primeiro trimestre anterior à 
terno, po!slbllitado aquUc pela revisão do Banco do'> Brasil. 2) tTmoa. nova gimento me concede para pedidas as revoluçãO, a taxa média mensal do 
da. leI de remessa· de Jucros, e êste, filO.W-fia. de ~reços mínimos de ga_ e.scla.rechr...entos, farei OS três que ae.. expansão de <lêrca de 8,8%, que, pela. 
pela enunciação do programa de go- rantia. ao agncUltor, abrangendo! a) CEda formular, COm pequ.~no h':.L't:.().o sin!sbra m~ânlca doa juros oCOm"PQS
vêrno· e pela. reconstrução de nosso fix;açéo do preço mtnimo por dols ri'C.o. tos, nos farIa chegar ao fim do ano 
créjlto ext-erno, . !l.~3, dlIat.ando o horiz01lte de pla- 6 Sr. Mlnistl"" na. hzenda na tx~ ctrnl 1'14% de inflação. 

Os outras dois pcrcaltP3 re.:ildem n'OJcmento e E€.;rurançg. do ruralista; poSição precisâ feita à Câmara. dCXl De abril para. cá houve o iníci'o d9 
na nn:;ústla. do con.Sumldor urb3.Ilo b) rcc~u'Jtamento automático do preço Deputados, declarou que O .àefic~t or-- um programa anWnf!ac1on~rjo em 
'que "ê de33.pOOltaM .... su!1S expootnt!va.s em fWi~Ê!ú tt3. €t'Oluçáo dos índices de çamentárlo dêste ano, ~r18., npr~t· curso e DJnd~ atr~vc.'\sando dlfícil fa
de miI:1r'Te revoluclõI0:1io pela. súbitl preç~ industriais, qü-e l'eIlr-e$entam o madamente, de '100 h\.lhQ~') de tIU" se de ínfl:.tçf'o cOl'··et.",va, mas que jã. 
,conltencão doa preç0i3, -e l'acla.ma medI- illSwno de produtos comprados pelo _zelros, a.pesa.r de tôdas a.s mediClils ta. :reflete .lL'1l abl"dndamento no 1·ítl.1l0 

. , 
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o prO:to do ImpOstD de consumo.' 
ainda qtle tenh3. atingido bens suu
tuários como - jóias, atinge tamb~m, 
profundame1\te, a classe pobre e a. 
classe média. 

O projeto sôbre lubrificantes e com
bustíveis atinge pr,ofund-:\mentt! n!l 
cli1Sses ]nédia e pObre. 

O Pr.<>jeto do pla·po habitacional 
atmg'e profundamente as cla&5ts me
díe e pobre, pois que se destina a. 
construções .~obret!ldo para. essas duas 
c1a.sses ou J;.ó p3ra essas duas ela ,>ses, 
é só as perm:te com correção m.<Jnl!-
tária. . 

Concor<lo com v. Ex' em que o cru
préstimo. pa:ra construção de habita ... 
ç.:Jes sen:. c01'l'eçâo· monetária é um 
3ubsídio; mas meio que V. Exilo há de 
concordar em que os empl'éstímos que 
bancos oficiais. fazem à indúHl'ia e ao 
comércio; à' taxa de 12%' ao ano, tam ... 
bém é subsidiQ. Gostaria que V. Ex!) 
nos informasse se há. algum.a provl~ 
'dência do Govêrno em a.cdamenw. 
para estabelecer, também) a correção 
monetárIa nos linancia-mentos peJ<t 
BNDE e Banco do Brasil' à Indú,stria, 
e aO comel'ci4}, s-.,rr~ o que êStes sllQ 
ricamente subsidlados. Basta que se 
tenha em conta que a indústrio, ao 
contl"a.ir finll"nciamento pta-ra. um !DM 

'vestimento, à. t~xa de-- 12% 1.0 anQ. 
mal termina o pagamento e transfo!"
ma: o: investüuel1t..; ·em aumento de 
ca.pital, p.ade l'eavaliar o seu ativo e 
só, ne~sa, reaVaIínção, com o dinheiro 
que não era seu, ~ma~ sim do Tesouro, 
do patrimõnio federal, percebe uma. 
gl'ãnde _ P!ll'Cela <te aurnt'nto do seu 
patl'imôpio prívado em detrnnento do 
imposto de COn-S"lIU'o que devel'loa pa:
gál'. 

Verifico, ~3"" Miniül'o, que hã -uma. 
preocupação .ua Dolit,to::a, goverllamen .. 
tal de se criar no Bmsil, a filosofta 
- 'pala,,--ra muit<l e mmoda _ da. li._ 
bel'dade "absolllua de iniciativa, ela 11 .. 
Vl'e empl'csa," mas. ao mesmo tempo 
a preocupação de alarga:- ae pOsSi~!~ 
:!idades de capita'lização 'das empl'b:~~,<; 
pa;ra que estas ~sam t.er condiçõ~s 
de-concol'rer com o "reinvestimento e. 
conseqüentemente, com a eriaçâ(J de 
novas riquezas naciona!$, Mas. !a(:o 
fJ. atençãO de, V. Ex4 para à ClrCU!h_ 
tânch de que esta pol1tica, a meu ver, 
choea.-'le evidentemente, c o m qua.l .. 
quer políUca..._de combate à intl!!ção. 
Nào é possível exigil:'~.se da clG.~se mé
dia. e da classe RssalâJ.'l'l.Qa 'I'a(~l'lt1 .. 
dós' CQrnO os que te.'l10S êxigid'o, :::e 
não "es.tamoo na dispo,>;.ição ae Impor 
acrifício- em dôbro EtO P9der indu,5· 
tri-al ou· Cpme-rcial que. tê m maiores 
condições de cO;ltrr:nl.~r para o CUln.. 
bate à intIaçlio. • -

Poderei da·r a V. Exil' maIs \1m 
exemplo. O G-Ovêrno enviou a met.L~ 
sagem, retificando a "de aumento .do 
civil da união -e uma segUnda .men .. 
sagem, retiiicando a de autnento do"", 
militares, Em ambas,~o, GOvêrno não 
cogítou -das regras agora anunciadas 
·por V."_ ExlJ., para adocão --em relaç,ão 
â política Salarial. - . 

Então. minha pergunta ê bôbre' .se, 
de ora em dlQ_nte. quandD V. EXi1-, em 
nome do Govérno, se refN'e à pOlí_ 
biCa sR-,larial, V. Ex)} está incluindo 
também os vencimentos d08 ·militare~ 
e dos servidores civis. OÚ apenas dos 
trahalhadores. Pmq9ue, se o Govêrno 
pretende adQtal' uma política ou cri .. 
térios em rel-ação à fixação das ele-

rvaçóe-s de 5elário-minimo ou de sa.lá. 
rio-médio par'a o trabalhador, e' eão 
adota: 05 m€.'Smos critérios em relação 
à. aferição do~ -awnentos de- vcncltr.en. 
tos de civis e de militn.res, ao mfU ver 
está criaJ?dQ privilêgloR que -não 50 
justificariam, 

Não t~nho cond!çOes, Sr. MinJ.sz:ro, 
de me deter na, parte de SUa. anâltse 
em -relação à política- tal'jfál'ja do 
energia elétricá, porque V. Ex~ !ê'z 
l'ereT~Cj'a" a, um est.udo que seria ano 
~al CQn..sub:.t1U1C:lldO em proJ~JQ a S«l" " 
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,f~viadO ao ·COnare&SO. AguG-rdCJ.tne de muito, a prod1K111 - O!t.Jn'ioo'· Ou . -o .... 3'AV -~~ - João A[ripino indicou que o real1s- venção não é coberta por emi$.'lÕes "de 
'para a oportunidade de. apresentação: agropastoril. mo ~a!~fário deve Ser temperado por papel-moeda. _ 
ilo projeto para examiná-lo e diB- sabe V. Exa. que a produção 1n- senslblhdade a' r"all'dade soel',1 

. I- < "e Ou exi,c;;,te equilíbrio orçamentár:o, cutí-Io, Dlas receio muito que () Blil- dustrial depende, em grande parte, mencIOnou espeo'lfiealnente o ~so 
> .' 'r' ....~ ou então o dejicit orr><lmentârlo, é C0-

sil envel'OOe pelo caminho da verdll... da prDdução agrícola; que, em renda do subsídio à.s ta:rifas de transporte ....... 
de tarifária de energ1a e'étrica e essa 'per capita, depende de. _ pl'oduçào sub~rbano que, a seu ver, não po- berto pOr vias nã.o inflacionárias, De 
tarita. realista sign!lique um ·poder de agrícola. Todo o desenvolV1mento do del'la ~er removidp sem uma com- modo que, o propósito de subvencio .. 
lucro à,$ emprêta.s para um reinvesti. País, em última. análise, rEpousa na. penoo.çao salarial, visto que isto afe- nar o usuário dos transportes coleti
Inento qUtl h'aduza, err .. 111tima anã.U. Pl'O~UÇão agrícola. Ela é, portanto, o ooria o orçamento do pobre. VO/il urbanos e suburbanos surte efei .. 
Be o emba1'aço ao desenvolvimento esteiO do, combate à inflação e dç. . ~ primeiro lugGl', gostaria de to. O subsidio é efica.z, Entre nós, no 
ec~nômíco do PaIS, I desenvolvimento do Pas. O meu de mdIcar que o que se fêz, no ano entanto, O subsidio é tlusório e ineti-

Sabe V. Ex!). Que nenlmm PaIS con- sencanto no sett;>r. agríCOla é mu1tô passado, em l'elagão ao transporte caz, pela sinistra trama de efeit.os 
eegue c.es€'1lvOIVel'~Be .sem energIa el!. grn~de. SI' . J:.1InlStro" .porque tenha suburbano, e o qUe se continua a indiretas e injustos que acabei de in· 

OU Ido d t M t f dice.r~' . tric?., e. sabe V. Exl!o que, no Bl'~i1. v. ~ e mtn o~ ~ms ros progra- azer, no preser.:tc, ::ünda que em' 
o Estado ru.cou (10m a re<>ponslbmcta .. mas lden.tlcos, ate hOJe não executo- escala ma.is lim:t.aJ'la, é iludir terrlvel- Mencionou, igualmente, o nobre Se-

das C 10 e V Exa sab tant t"" nador João Agripino o problema dos 
de da produção f> distribuição de erro . 1'e qu . " c, .0 men e o pobre. D~ um lado, cobra-se ramais ferroviál'ios deficitãrios. Acre-
gia elétrica, ..sobretudo no Nordeste. q~~nto eu, que <;J ~in1stérlo da. _Agn, dêle, no guichê I,le transporte, uma dito novamente que o benefício dadl) 
E n-aq~eladá:'teea, depois de J:'EIulo, Atoil. ·~~t:~: ni'téB~~~ ~ =~ B:e l""i:~n;a passagem, óbviam~nte, muito inferior àS populações do interior, pela pl'e-
110: o . NtOl: . es tem a" dqulEldn tI8io1'\0... tivesse existido, porque é apenas uma ao custo. se o ~rocesso terminasse sença de um ramal deficitário terro
JlllJa. In en:amente d !ere-nte m d.Sel~~ máquina burocrática, sem qualquer a~, .te!ia sido uma 'opção Social huma- viário, é infericr às desvantagens que 
vOlv!mento graças ao custo i,le<;sa. capacidade de fisiGtência ao agricul- miarm, para ü. qual eu só teria resultam da tradicional ineficiência 
eneIgIa. .'. toar, As providências iniciadas por aplausos. Se a sJ;lbvenção ao trans- dêsses serviços, dos de/teUs orçamen-

. CO~H> ~se, tlAo ~nho condÇQcs ..... e V. EXa. dependem muito dos tecni- p?rte :'iuburbano, tôsse, por exemplo, tárlos, cobertos por emissões de papel_ 
dUiCO.da.1 de V. Ex, poIs, que nao cO- cos do Ministério da AgriCultura e, fmanclada com a Ivenda. de títulos do moeda., tudo repercutindo, no final. 
Ilhe~Q os el~~~tos fix~ctur-,::, des"6 fiem reaparelhar aquêle órgão e~ta.- Tesouro, ou atrav~s de um 8uperavit negativamente, sóbre o homem. do in
realId.ade tarlfarHL no setOt' de euer- tal eu .não creio na eficiência dês- ~~'çamentãrio que porventurd, exis- terior que, a rigor, não derivJl. do sis-
gia elétrica.. U, Sr .. Mini,str-0i,que hã sa':> ~l"ovidênci8. tlS6e, ou CO-lll outr S meios de finan~ tema ferroviár.io obsoleto e desga.~ta. __ ...-.) 
\.una. grande d1s:tâncm en~'e planejar Com e5ms palavras, Sr. Ministro, C1QUlento que n -o implicassem na do, senão uma S<1.-tisfação psicológica. 
e executar; e seI que Q ta~eta. de e}L:e· quero manifestar fi. V. Exa. ao mi- emissão de papel- ceda, cstal'Íamos Concordo; plenamente, COIll a ,<;e
cutar não é d V. EX' e que não cabe nha admiração e traduzir os meu5 fazendo uma opç o social humana; gunda parte da tese, a. respeito da, 
" V. Ex9- 8. menor reGponsabllidade votos mais ardentes para que Ao po- contra a qtlal ão haveria o que substituiçãO de ramais ferrovlál"i:s, 
por qualquer !racas<;o Da execução. lítice. de V Exa. e do atual Govê; - objetar, Enu'etan ,a tragédia é que que deve e.:;tar vinculada à provl3Ro 

V. E:xt'o disSe, de passagem rrA3 no seja coroa.da do mais completo o pobre paga, no uichê, 6, passagem. de vias altel"na.tlvas de trãnspo:-tes. 
c:ausou no meu espírito uma pi'orun.. êxito, Estou certo de que o Brasil e, em seguida, m o invisível, sob a Aliás, está previsto em lei. Sabe-se 
da impressão, que o aovêrno não pode depende muito do êxit.o desa poJiti- forma de deficlt ~ no Tesouro, lhe que o Dep"ª,rt.amento Naci{)ual de Es· 
&er re'lpon..~vel pelo êxito da política ca: todoo nós dependemos do S1..1ces- ~s.;:alta o ·bôlso, de-'-rsprevenidamente, e tradns de Rodagem, do Fundo RoCo
q,ue adota. Não &el, Sr. Ministl'O se se das providências planejadas para ele acaba poagandq, pOr v~a indireta, viário, é obrigado a. destacar uma pa1'-
\'alel'ia a pena eJUgi.' do pcovo brà.sl- a execução. (Muito bem) 'sob a forma de 'outros preços que cela, que se não me engano, era de 
leira~ tanto saClificio e conformismo, O SR. PRESIDENTE: nada tém que ver com a tarifa, a 8% - para aplicá-las Il:a substitUlção. 
Ie nao .se pudesse aUmentar ne'lsa po- margem de diferel1ça entre ü. tarifa por rodovias. de lamaIS terroviál'i0.5 
pulação a espeI'U.nç6" ttUlda<ia espe- (Nogueira da Gama) _ Tem a· pa- e o custo. I def1cítárlos E no projeto de trlbuta· 
rança, de que a sua politica pude5s e la.vra o Sr. Ministro Roberto Cam- Há, ainda, umal segunda injustiça, ção de combw;,tíveis, qu.e es~á, no mo .. 
ter um êxt.io asse-guraao . pü6. esta não contra Q suburbario, que I menta sob ,exaIl?-e, há. se na.O me en-

E' celta que V. Ex' poderia re .. pon.. O SR. l\-lI:,\[STRO ROBERTO utiliza o transport~, e, sim, contra a gan~ ~m dISposItivo que eleva" com-
der: pois se há' outra cOm malor po& oCA 1S: cF população em ger~l, pois que, Se o pul.::onamente, a parcela da receitil do 
aibilide.-de de êxito. ou com êxito se~ deJ1cit é fina.nciad:o pela emissão do DNER; .a. ser. aplicada na constru.:::ão 
guro, que se indique e que se execute. Sr. Presidente, agradeço, em pri- papel-moeda, seria; talvez, o serin. e. paVImentaçao de est:adas sub!itItu~ 
Eu 3'penll.S lembraria que o Mlru.sJj!'O meiro lugar, as expressões generosas gueiro da Amazõnip. ou o voaQueiro de tlVa5 de ram.nls ferrovIár1os, de 8 oU 
• V. ExQ. é o l'e.spons..'.vel pelo plano do Senador João Agripino. S, Exa. Mato Grosso que pagariam por via 10% para 11% Tenho bem presente o 
e pelo êxito, ,como também o re,>pou. abordou tão variada -gam.a de as~un- da alta de tOdos o~ pl'eços resultantes núm~ro que "está insc~ito no Projeto. 
tável pelo !raca~so, ainda que o fra... tos, que receio não fazer justIÇa- aos da emissão infla:!iQnária, a. passagem que e, de 11 Vr,. mas naO recordo se o 

1 
seue comentãrios por simples mca_ de subúrbio, antenor e~a de 8 ou ~O%. De que,lqut:!l" 

casso resu t·e da. mó' execução ou <t'o pacidude de memorizar matéria tão nlaneIra. e um reqUisito legal que a 
Im.casso da execução. abundante. Estamo~, entret~nto, iludindo o substituiçãO de ramais ferroviárIos 
que V. Ex!} . anunciou <;ão fantásticas. Vamos en·tretanto,' ao.,; f'lioo com0 Pl'Ó~l'iO usuário dqs serviços subur- seja a.companhada da provisão de via! 

No setor ~agrfcoI-a-. as providéncl.as dizia Eça. ',banas; estamos, mais do que isso,' altel·nativG.s tie transporte, ainda que 
:Não poderiam ·,ser mais corn:t.:LS, mais A pr1mei!'a argüição do SenadOl fazendo distribuição. provàvelmente não se deva pensa.r sempre em J"Odo
acertadas. E V. Ex!.'" acentuou com João Agl'ipino se referiu à minha In- injusta do ônus, ~l.te passa a sobre- vIas pavimentadas, bastando estl'ada~ 
muita precisão, em outr<as pala.vra-s, tel'pretaçflo sôbre a atitude de cer- carregar outros mqmbl'os da. popula· t.ransitltveis, dada a pequen~ lntensl ... 
o problema do Govêrno· que se' de- tas correntes -:- e me refel'i à ex- ção brasi-Ieira que não são habít?,Utes dade de tl'ãfego nas ferrov l 9,S. a se .. 
lronta com a oPinHi-o' pública dos pressão "algumas" _ do n':\c::.ona.:.'tS- urbanos e que não ~e peneficiam dêl)se rem substituidas, Aliãs. 1-5 cammhO"'''. 
grandes centros, que se insurge con. mo temperamentnl brasileiro. t.ransporte. . por ano, a rigor vaUzariam O trans .. 
tro. oa pl'€'Ços altos e o desestimulO Um outro tipo Ae ilusão é que a porte dispensavel em alguns, ramais 
q ba od t Indicou g, Exa. que I algumas das"" b ue 'Z ao pr u 01' Q preço baixo, carocterfsticas que descrevi mai6 se insuf-iciência de t6,l1faS, ~rovocando a ferroviál'los. Creio não haver su,s-
ou 9 tabel.amento. aplicatiam aoo dcmo'J.gogos do que aos deterioração de se~viços' e a sua tancial divergência entre ·nÓS: ins1! .. 
E preciSamente' Um 006 maiores mil- ' raref.ação, força, 110" assim dizer, a tiria em que os bel?-efícios são ilu.s6-
Jes do Brasil é o tabelamento do nac!Ol1alist-:l,'>. emigração dos tlsuá'fios do transporte riOS, mas concordarIa com .a tese d. 
produto agricola ou do prOduto de Provfn'elmcllte a rezii.o para tal as- suburbano subvenpionado precário, que dev~ have~ uma sincrolllznção en. 
!Consumo de necessid-ade e a ausência sociação de idéia·s - que não apenas atrasado, desconfortável e inexistente tl'e a elImiJ?-a..ç~o do transporte ferro_ 
total .de tabelamet;tto dos produtOs in.. fl mim mas a muita gente já ocor- pa.ra outras fQrma$ de transporte, vtd:l0 deflcttal'lo. e a lll'ovisão de mo .. 
clustrlais. Tem SIdo isto um fatOr reu - tUlvez do forte contingente várias vêzes mal:; 'caras, a saber, o dahdad~ alternatIva de transporte, tão 
de desestimulo à produção: a falta de de demag·ogos entre aquêles que pro- ônibus e o perigOS01lotação. ecOnômIca e barata quanto pOSsível. 
garantia de preço mínImo, de esto .. fessavam o nacionalismo tempera- Vê V. Exe.,. :vbtanto, que o pro~ O nobre Sena.dor ~rocedeu II ~m& 
c~gem e armazenagem; mas garan .. mental. Havendo uma concentração bleIna é bem mais complexo ISfO não critica, a meu ver maIS fl;l-tlda e r1!Zo
tIa real, evidente, segura, certa não de demagogia €Oh a capa de Um f'.ll~ quer dizel: que se d~va -desconhecer os ros.2., de c~rtas cara-c~eristicas do -pro ... 
a gal'anlila. que temos tido anuaÚllcn. ~o idealismo, é comprensívêl que ha- problemas sociais. que derivaria.m de grama deslOflacionárIo, .il]-dicandp. ~ue 
te, ape:nas nU!l1 decreto e a ausêncill Já alguma confu.são na descrição da:9 um abrupto can~elamento dêsses se .está procurando eXigIr sa.crifICI,OS 
t()taI no interlOr do Pais, cara~terfsticas. Afinal de contas, IR subsídi05. Acho que:a volta ELO realis- m9.10reS ~as cla.s.ses pobr·e e médl6. 

Q~lero acentuar _ a V. Ex~ que,' até perSIstência no habito acaba criando mo tarifário terá, provàvelmente, que c~mparat1Vamente às classes. rlcM. 
o dia de hoje, nao há crédito agri .. Um vício de essência, Não hâ porque. ~ gl;adual e iatul'almente não ClJtou. COmO exemo10, a. retencao na 
cola, não há, armazenagem não há entretanto, engajanno-nos num de- oSft. ";e~- ,t a fonte do impôsto de renda, a tributJh. 
preç? m~nimo, ·não há máqUina., não bate. Se o nacional!smo fôr definido devera ser feito se .\,ao })arl paru d '2ão sôbre O cOn<;umo e para minha. 
há InsetIcida. não hã sementes não em têrmos claros e objetivos todoo com uma,. sUbstan't'lal melhor a. e rurprêsa, o plano ha.bitàcional. 
hã experImentação. Nada existe do devemós ser nacionalist.as. bestando certos serVIços. A rigor. a reforma trlbutária de 
que está esboçado ou enunCiado.' no que aspiremos o desenvolvimento na- cm-sisto, entretant<f, em que, entre emerlZência, destinada princi"palmen~ 
programa de V. Exa, no interior do ci~nal. e o fort~lecíJ?1ento da Nação, nOO. haverá apenas UU1a diferença d'e te a atender às necessIdades de calXft 
País. POr metades raCIonais e objetivos, a,preciação e não '&1;e ternura social. do Tp'souro, e que não deve ser COn- ' 

E' preciso que se faça. tudo isto, A diferença que pod~!f{t haver se- O nobre Senador e~tá contempJando sid~~ada como política tributária de .. 
que se Comece tudo roto para que a rã entre Os nacione.ll.stas temnera- os efeitos diretos; eu! estou "p!'ol!uri'--ndQ f)J"\i.tlV9. do q<lvêrno. - pois que estA. 
agricultura- seja. racionai POSsa ter mental€;, que adotem atitudes incOe- alargar a vista par~ cobrir, também, e?1 elahoraçao uma COnlple-ta. rev!sl'1o 
um custo de prOdução mais baixo e rent~s e poUCo Objetivas, e os que OS efeitos indiretos. IPor isso, falo um fIScal que ~everá ser submetida. ao 
assim, ser vendida. em têrmoo au~ oerf,lham num nacIonali6mo pra9;má- pouco mais ousadarrl.ente .do que pa- Congre~;so :u!lda és.te a.no - mesmo 
compense ao homem do campo t 'a- ti.co ou experimental, medindo o ren- receria humano ou socialmente de. na· reforma 1Iscal de emergênc-ia, hou ... 
balhar. Se Q planejamento de V .; a dlmento de coda orovi<!p.ncia, em tê\"'- cente ao Senador, .s4~re a necessidade ve o cuidado d: ahr-am\ar-. em ve7. de 
não baix6r à. fiscaUmção na ' x. mos dó' sua ·contribu!clío 1'\0 deSen- d~ !arifas realish:s. ~-gra.vs;r., a InCIdêncIa- sôbr.e aS elas .. 
çã,o,'·esteja certo V Exa de q exe~u. volvimento nacional. Não há. porque. Em vários países se subvenciC)l,"\am ... €S medIa e menos favoreCIda_o ~ v€r
dos nós Corremos ~m grand uiiJ ~- entrctan,to_ embarcarmos numa' que- certos tlpos de tr~I1SPorte urbano. dacfe que. no Impô-sto de R~nda. hOl!
iSobretudo porque não crelo e s~e: rela, "DOIS e.sta.mos todo~ dn mesmo s~ced" o fato na Inglaterra, nos Es- ve, 11m alargnmento dwl'l. A~e", ri!'! col?tll 
nhuma das prov:dênclaG enu~l dac; 1adO da ,c~l.'ca,. se ·0 naelonlJ.li~mo tOT ....'d 'i d'f na font". ma.~ i~s(l n~o S'1'!l1i(jCq 11mB 
no combate à lDflacfio, F"!. o- GO~'êr~ E';~~:,f,,1~:'dO,'.o'. tados l!n~ OS, na Fi nça, com a. 1 e- f'r>t>n t llt3cáv dE' aJl""'10t~:r;. TI'l",<; m~SI._ 
no não tiver condições de e1evar e .... J;~ "~tO' 'f' la, I"fl l1.:-0bJcrn~ 00 rença umca e fU:1d .. r;tental. de que. m"nlf" uma c-onvenit'-!1r!::l. d Q q,.. .. pr'lld·s.. 

. I ~ ~ .. o Arl ar o, O nobre Senudnr nesses "EA.füs:, Ordll,l~namente, a sub- ,""'º. Jã' que o dNconfo 'na :r-ont.e.~-
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tHui um proce..$,OO. dil'do .6.mals ex.. d~s- e Cr>nslgnnçõcs. 2st~, 131m, nf!.O siadamente ba-rato comparativ!1l11.eIlte oo:tego1"itG s,a1a..l"1:aJis" 1nclUSi'ViJ: DO qu.o 
pedito de o.rrec:l.dação. As alíq·u-otu.s <liierenóado. repica em cadeia. e fe::e lo remuneração du mão de obra. tOca. o saJii.IiO-mínimo. _ . 
!ncldimles' sóbl'e a. renda da. cla~.5e produtos da nrais a:ta es::enciall- NOs empréstimos dQ Banoo do Bra... Em se~unda lugar. nos : últim.ofl 
média e menos favorecida 'foiam dade inclusive-'os produtos básICOs de si! não está. sendo feita a con-egão anos de.sde 1960. Unha. haTido UJ1l.A 
(tbrand~,da$, e espera - a que seJa.ln s:Hnentação e ~ub.sjstência, ao con- monetária.. Tem hcvldo elevação diS- cOmpressão no salário rEG-l do fun
ainda lnai..:: abrandadas no próximo trárlo dQ que oca.rre com o ImpOSto farça.d.a da tax_a. de Juros mas, na ver- eiona.lisÍno aivíl, compar!tth'8mento 
f:xerciclo fi.::;cal, quando já. terá sldt: :' ~ ConsUJIló. . d~e, setn correção monetária dI) ao do operariado em g,eral. Na. :real .. 
apreciado, p:.õJo Congresso, o pl''Üjeto de, As alternativas. por.1:lnt.o, são as principal. Elltretanto •. estA, nas tnãos lidade o p.rojeto qUe o Govêrno apr6-0 
.revisão ti'ibutdrla. :piores. C o GDYemO não pode se"!" do congresso conigir e::,sa. distorção. \Sentou liIlni,bav.a.-se ao recompor Q 53,-. 

As cla.~ses mais ricas e ma.!.s !avQ· t.cu~a.do de; _ em seu prog;;a.n.1R tribu- O Banco NacIonal d-e De.senvolvlInen- hirto real de 1960, e a corrigir cert~ 
recidas não foram tratad.a.3 com pAr" t-ário, ter negEgenclado o. interê6se to Econômico está. autor1za.do a tazer distorções na. pirâmide. Salarial. Há. 
ticulal' ternura, porqu-e acredIto qut social, pelo afã de encora.jar investi- ornprésthhos com eorreçã,o. monetária. portanto vá,hdas ra.zÕeB .. l>elas qualB: o 
Obrigá-las a atualizaJ' seus at~m9 c nH'ntos das classes aJ;Gstndas. gt'B~as a dlsporJtivos ln.sCI'idoo em sua sistema: 'de reiustamenL.o do funClo
reccnhecer a nl':ce,-,:;S.làs.d~ de Q.u.'::-ta.; Far.n. ,surp!~9. minha. o nopre s~- lei; pn.ra excehuÍ-lo da .proibiçã.i) da. ·n.'\lismo Civíl pos.s.a dife.ren-c1a.r-se. up1 
-de depreciação realfsilc.. ... não sejA be ... n"rlO"f n.lc~ou qut o pl'ogr:'ttna nablt9.- Camadi'l. f'cláusub - ouro', denomina ... pouco da polltica sala~1al .a.plicada. e. 
nef1clá.-las. 11: favo!'ecer' o desell\,·ol.., Ciõnal de..;tu\'ct'E!CO ns c1A~ses média e ção. ~ aliás, intcirantente obsoleta. O outras cla&ses Bs.sa-lariadss, a.,s. qU-lÚS 
vimelJto econÔlnlco da.Pata, que de- p',)ure, ~rque delas ext~e c.orteçãonlo" Banco do Brasil S, A.,não goza. dessa rtknl instrumentos de greve e de bar
penae de. invest!ment.Cs, 1nve.stirnen- uet:\ria. Orll, a correção nronetárla. autorl~9,ção, e nenhuma lei foi ~San" -ganha inac~íve1S ao tunc1on&1ismo 
.tos para c.s quais DoS enlp!'&;as, nãtl 'neo é -pun!çl'io po.ra ninguém. y.;' sinl- cionn.dn al,1tor1ZY.l·nd.o~o, ou obrlgando-o civil po&&a. diferenc!..ar-~ um pouco, ' 
tinham recurSOS, a não aer o de SOa, p~~ manut-rinçã,:; do valor. real do pa." faze!' a correção monetária. A cor.. da Po!itic.a. salaTi:a.I. a:pUc1\.~ a. OlJ.~~ 
!!.e,!fn'ter, P'Ol,ll:Qe .• "j~C"t~.'c;l,'~bcuot;nça.oo el:€a'U\,>,j~o" gnrnento. reçâo nronet.á.ria tem

t6 
'jldO permitida <classes ~lM'iada.s, M qu.a.(j "'b'a'r~~ I 

... '" ..." ., ~ , sOmente em ·casoo 1> cos: nos em- tl'umentoa. de gre'\o'e e . e &~' 
de que as ,:::-oUiS de dcp.edl\-çJ.~ .de~t1- O --~H. J )1\.0 AGRI?lNO - Dr.5{!e présttm>es do Banoo do nesenvolvj· iilace.sslveis. ao rUIlcioll:a.lismo. elvU, 
nad?~s à manutenção d,:t jntegrluade e q'!e n~o se ~xija do;,; otltr~ a m~m(t mento, nM letras 1mobm~rla;;, e no .com o que logr1\l"aIl1. maior êXl~ na 
eflçlcncla d~ patflmônlo e- .à su.a ex- C(.'o!~·erao. caso das obrigaÇôes do "Tesouro conl presei"ya.çà() d.e sua. receita real. 

~p:ora.çá? efl.caz, ~e tol'Uru.~m tc.t.al· O SR. ROBEP ... TO OAI;.lPOS - se garantia de poder aqulitivo, previstos Entretanto, 'talvez' hAje ,'alJdade 
Inente madequadru. ti. ês1: pro:pósH-()3. no lnOl'"ten~o inclnl da. ccnstruçã..o é em lei re;:ente. Não 1'01, entretant.o, SUbstantiva -na. critica. do nobr~ Se-
As ~mp!êEnS vmr.n-.se, e4lB.O, na alti!r .. ace.;.ttvél para o azw..larla.d-o o. re1a..- auforizãda no tocante ao BanCO- do nador atentas aoS --dificuldades lnrla--~c 
f)~tlva de .... oDJ'evJve.r ou ~l·ru.l?eJ·ar, S(J.- ii(} ~uc eX!5te ell~re o vt:.lor do .c9n" 13ra5i1. apes~r dn existir umc. lei, a cion:áÍias que ~trav~., Ta.lvez 

,negando, c,~ pag<\r os tIlln.,oo •• deu. ~.Üo de CCli"'lnra d:t c9.sa e o sa!atio- :cht:.mada. Lel ~raco, n'1 2.300. que tivesse -sido nuW:; prudellte floa::rm<8 
nhand(), Na" quereroos s~bJn~hê-las 'nimo tud~ o que se péde ê que T>~rmiti:rie a-t;nglr o mesmo :resul- Ctn inodemelo. Mas o Congresso a,oo
a êsse tl'at-llmellt.o ,per!go.so e ilu.:.:Ótlo. ~11 rcl~"'ão permane"!). nO tr:mpO, tado pOr viM tran<:vers9.S. Na hipó- lheu a. PropostEl. 'do EXeeut1\'o ... e lité 
no jntel'&S'~ .... (lO (.i%Cl:~·?'.ViJI1~~:O do ~~~o êi; ob:lglldo a -. .recomp~l· êsse t~~e, as êmpré-stim'OS às emprêS9~ s~- 1nfonn.s.lm,ente s\l.ge-nu algl..\ll1M Illodi. 
Pa.is, Que le.Juer lllV~.>~I1l!.en~-.:;r, ln~ '10'" apenn~ ~e e quundo houver ele- r!nm 'levantados contra um'a, emLS~aO ficaçôes. ~ão podendo, dentro do Ato 
vesbmento.~ que b~nefic!ri.ruo~ at'..'iwés ~s -' do ':';lã!::;-mm.mo que até cn- de ações nã~ subscritas. que fic.aria. Institucional prom~ aument-o, de 
da., -'l ~(!rp,ç(10 ~d:! empregt\$. as c4>,fses l~~3.~ra.~ ';;plicada.c; n.::. construção ~e em pcder do Banco para. venda,. no de~p~J i?fo~~a.lmente, sugeriu ou" 
nlf' .... l.a e J?J.b ... e. , I t o. too pQra ao alta. c!s.s5e me- mercado ~_ trãs mooifi.Caçoe .. · fa.vorá'Ve1s ao fun ... 

Alem dir-so, é de llOL1r-<:-e que unL \ "\p\ ar ~m,-n_ d lU"-'Q p"rn Q,-T'Irograma Ent"etinto o BahcO. do Brasil con· cionalismo E além disso, parece 
dos proce~"os a que Ih !s -ecor ' ( ao e ca.'ic-s e· .. , ....... '" -, di!" Ir' , - ..I~ prop' rios 

-,", •• J. J. nam 1 b·t::v.j"no.l J:.')nul~r com o ll,,"rn\an- sitlelou tecnicamente leil a a})uc.a- que no a.tame.nto: l,lÇ seus _. 
~ Cl~e& ~.~~~ ~ prlvllegiB?r..:: p:ll'n t~~ da qUe quem cÍuise~ constl'uir- pré· ção dêste disp,oSitlYO, e a Lei t€)l1 f1- funcionários, adotou critério .a.inda. 
.a ,~ya.sllo }1.but,áll3., era~. a. ~~t.a()l~- t "- l1rfament-os de Iux,:> terá, codo ,n<IormeClda -e teól"ÍcR. . mais 'generoso.' . 
né .... la a·hu.ldânc.a de apelOS nscQt.s> dl- dio- de t P . 'c"ever l-etraa do N-ã.a -t""lho re.pito qualquer ~lm~ passemos ao ·problema.. da. t-STlta.;á.o 
la~l'ic.:;, \'is~d~ .... ~ diluição 'do ~ paga- if~~~lC~'i' iihbeita~~l.~ i'.::-pu1.ar, Que sãO patia. pei;; suhV"enção~cre<litiCia. Acei- de sel'viços púb.1icos. pa-l:ticulannente 
fe.üo de tl'lbu~l" ... ~~;s qu~ êst.es, no I' ... no~tQ~ ói.sf.,UÇ!lCi.03 e-m cbenefido da tá-la-ia talvez, no caso .dn. egrlC1~:- o de energia. eletr!,Ca.. q nobre Sena" 

1m de um ~o~gO P:.l1;d~ a.e p:mtell- lU. i(9.. io ular, - ,- tUII1, ' da dá as íncertezas' ~ da. produçll.o dor -parece pouco. entu.:ml~ta ,no oon .. 
<Ia, no OOIl.se.~ de CO~ . .t!'lb-uL.u~e.eram hab ~ç t pap. las"e.s ab9.stada.'~ .se- agrícola ,e outras d;;svauta~ens de que cexuente- ao reahsm.-o tanfá.rlo :nesse 
pagos e~ ,~·lOeda. d!s.':O;-':.~<L. .' . ,.pcr .. nn:o, a,;; e c u"às maneira.s :' pd~ sOfre- a. 'agricultura..: C) seto!', ~dica.ndo qt;e 1s.s0 po:teri~ au ... · 

.A cor~C~'!l0 do -"alar f:scal ti.as ~~ !,<\?; .. punld~c; ~ n~o. t0rão acesso aos exceção .apontada; com a . .subvençã~ mentar OS lucros da empres9:S, aie ... 
"l~as ~el1l1lln7 &:.se,Ioe:> de sone-~C!.çúo, ~c .. o'. ~OlqU 'b1k.ru. Of, quais fi- Não simpatizo, portant.o, salvo a ta.ndo talvez, desfa"ioràvêlmente, 0. 
cOlre-ç~o nUas que se !lp1!cll. UaO .,<;ó flDn.n~H:.l1Cllt:""'S J?u ~S:\ populnr. CIe-dlticia.. da m~5rna. mantida que jul- desenvolvimento eoonóm-lco "Do se-tor 
(tOS t~'lbut().s PRy~~ com o ~01Jro, mas c~.:n le",;~vag;slu~a;'''''' se Quiserem erIl- go desav-is9.d::t.s as subvenções tarUá ... de energia, elétrlc.a..· '.. . 
Í-)l-ú1bém aCl5 dt.bü,os .p!:ll'a com (·s Ins~ .SE'..:oLl.n <lo" d construi!' ha.ht- rias ou cambIais. - -Custei a. acompanhar o ,raJ?l0cl1110. 
tJt.utos de PTevidênc:.a, bü!:,;'.l l'.11 emplf2 ... a. d~. fRzê-lo Ula5 co'nentou a sel"uir o nobre Se- Parece~m.ê que: 1) as cOllce..~oná.rlas 

EsEa. nl~di~a nro:-nlizt.dora Cpn.st,i- ta.;õM_ de, IU( .. ~ p.o ~1~~açãO de' com- nadO~ J~1o' Agripino,.' o problema do têm- tarifas controladás; 2) .sem. ni .. 
tu! ume seml-re\'olução - ~e qnl.~e- f:l-!c-l\~ -co l1vn. a ~~;'. ':> do BancO Qtunento {lo funcion~lismQ civil ~ m!- ,vel de lucros é também _controlado; 

-~:rem V, Exa.s. -- no nosso tra-t.mnento p:';t ne 1eLr::t<: lY'~~bll:Rria.Sof_erido 35- 'lita~' in'dl1O'a+l1do .por q.ue. a po~it·tca. 3). um .sistema d'e tnrifação realista 
iic;cal, e -l'lã-o Será: .eet~:::lJn~nte, algo ~?<ciCl~al d.e .~a d·.a~~?, ~,:> 1 c •. Sa!a;icJ dO' 'Govêl'no u.ãõ- se 11leS ti- .'P()deTla. ll'lanter no niYel eA-ual p, 
QUe, aS classes. pnvlleg':2.d?s' contem· sn11 um· t!"lbu (\ l~ , .. çtt . '. nha opliC!lcto, remonerllção de- 10% _.sôbre o- I.nves .. , 
pIam com par,Llcular. ternura. VerifkO, portanto._ . cOm --surprcsa.~ A p-olit,;ic9._ salarial foi' formulada. timento e aumentar a cota. destJ.nàda 

. . D!scordarla, e multo fundamente, que CI,s objet.':'vOS SOCi31.S 00- .Pla.no Na nui.is recentemente, O'~aUlll€'nt(), .do à- amortização, '_vInculando-a. inlestl .. 
, õo ,Dobre Serutdor Qunnto ao lmpôs- ciolwl de RRbitnçroo fOl·am,. def,tura· funcionrtllsrno mEtt::l.r se- dsu -pràti .. mentes. _ _ _ ' . 

- 'to de COl!SW1IO, por dois nlottvoo. dos pelo nobre Seur\dor, Cl!-.1~. illtey- c:).mente no pe.riOOo de tran.síção do Não há. portanto,_ ptmgo de q\l~ se 
~rlmelro, porque r~al~énte 00 beng d~ tTl!ncia e devoção à. caUSa pu.b.1ca. nsO Govêmo e, segundo di~ern as e.utorj-, lhes dê uma luc~a..tlv1dade 'intensa: ao 
consumo de. mas~a, be,!ls ín1pre.::Cl~~t-. c~so lÁe adU1Il'a~, . dades m1li~res, e=colheratn ~ elas a desenvolyime~to. Pelo contrárlo-, a 
veis à- SUbs-.ist.ênCIB.,. naQ estao sUJeI.. Com o outro }}onto menCIonado pelO fórmula maIS mOdesta das tres .o.pre- .perspectlva- e' de que resta.uro.do um. 
to,o;, ao Dnpô.sto cie Co~umo de base e noure Senlldc' Joft6>. A.grípi~o estpu sent~da.s então- enl trailIlita.çãQ nQ grau razoável de lucrn·tividade· ne:":.Saa 
porta.nt.o, tanlbém não ao- recente de acõ"do 'e li êle me l'eferl 'em ml~ Congl'esso' Nacional: uma envii!.-<5.a,' se emprês.'\s, fiquem elos habilitad0.3 .80 
acréscimo de alíquotas. _ nlla e~~içãO..' não me engano, pelo Presidente João reeinve.sUr maiores capi.tais. . 

Dois grupOs de produbcs tntermediá.. No- nteu repertório de s'l}bvent(h>P Goulal't, do. 800% de' aumeuto outra, Ji'.sse problema. em na~a. lnfit.ll'lG a -
:rios _ os prOdUtos fal'micêutic03 e meneion{'l a. :.~lbvel1ç~O Cl'OOh!efa." que a f6rmula. 'Thncrcdo Neves,_ de ~% de-seja.bllldadc 40 inves"im.e~ plO- I-
Os produtos aUm~ntícios enlatados _ é dada. por instituiçoeS ofieio.is de de numep.to;,_ fi.lialmente 9t terceu'B, ne1roo do Govêrno e~·âd.ete i ~ ..... 
!foram elimInados da. .majoração do crédito, _ri.W:avés .de ,em~st.~~o;al~~· que preVla' um aumento de 180%.' . ~reas,::- qu:C: ~=s ~~_~~:~; 
rm~t{) d~ Consum.? preci~amente t<}x~ de juro.;, intenores·8. de 't11im Não conheço a. histórin- _ intirna da r1s~~ Af~ nO Nordes"t. . .p i 
pa~l\ eV}t.l1' repercu.ssoes sObre o con· zaçao monetánt~'_ ~ron~~ método. tramitação da. lei de RUI!lento do.s ~~ P~eu argu~eilto é e:!atllIllento que..· 
sumo lloTmll\r. ,qualquer slmp;'à: t d -Bane - Na.· Ut.a.res no. Con~'esso: n~ e:$tava se- exigindo-se tar1f<ts realistas doa çon· ~ 

O tmpõsto de COl1.ruofO é hOJe ba.s- . Quando preSl_ ... ~. <to EcOri'ômiCO quer po Ministério a e.t,sa altura., MM, sluuidores do sul que .sãt> mais l:100e.! 
t·ant-e seletivoJ gradua<i.o. em função cJonal de .De..iantO-vJ,~~m.a de corre- alegam oS chefes milHares que Reei ... de.sonel'ar-se-ía. Ó orço.mftnto da. 'res-" 
da jsenclalidade que, por suB. vez, é (Sl\"'D'E) lnst.tn o -' times dnn- ~ara.m n. lU«is modesta das três pro-- f1onsabUid.ade de fInanciar a -expa.n4 

relaci<>:nada. 'com"'o VÜ10T. Pod~·Se di- cão .. ')11.etó.rln- dúsrêemp~nativa.s: ou l)Ostas, em disc\Uj:.!:.ão no ~gislo.tiVO. sã.o dos respectivOs siSteinas. pOUpatt.o 
~er que o Imn&to de C<>nsutno é' um do àS emprê8'lS t .5 a e intmcla.. ~ ha, que notar alguma.s clrcum.tân .. do-se reCursos ()rçamcmtários e tr14 
I.'1lpôsto' de -Renda. disfarçado, mtf.tn t:!lltl'egar açõeS. em troca. 40 af B:~'DE eias .es-p~iai8. CQmo por exemplo,: e. butários' que. () OOvérno poderia. :en
mal., sel~tfvo, porque "llêrmíte o. ~ .. mento "pr~t~!1di~o, ou dar <la titulo l'l:ec~sid.ade· de ,uma. preparação pro.- tã.o, deSviar para empreendimm:ltOll 
ferenciaçao entre produtos, -e não ape. uma parhclpasaO nos luc!'OS cã dis- il.sslona.l maia ngorosa que e. dos ei- -pioneiros nas- zonas pobres, como ns 

/ nas entrl) pessóa.s e nívels de rende., de cCl-mpensacaO pela J.ubj~s ~ú fi .. "iis_ a. exigêncIa de temPo integra.l e na,. do N<:Irde.ste 'seJa na ebertura. de fl()oo 
<:~ . Mesmo que isso, nãO f~s.Se verda.~ fa.rça-da 'da- bai~ ta:ts, i :'1 a1 dos ~m- frequência de deslocamentó dos mUi ... · Vl1,s fontes' enerltétieas :no Oeste do 

deito, qmn ~rla a. alternativa. mais n.nJ.mente, corrlglt o pr n" p ~ n ~o de tal'es. qUe' os intltulanl a. um trata- lh·t>.sil. '. , 
'humanã e favôrã:vel para. a. "êlasse pr6sti~'Os: .anualmente, 1m f~ividn.de .. nterito salarial llltÜ.s ffiv,~r~vel que _o Nf..() há, põrtanto, inc.'ompRtiblllôa.ll 

.pDl)rc-?_ M:.n;.çr emis-sao de papel.!alQ9- ve.rinçoes na._ to.-xa de. ucrl~. "'-fi 1i~ dado llormalm~nt-e aOS- e!Vls,. que nao a.e, se não que' multa compatlblUdao 

d'ai"p~t:Ir) Oóvêrno serla um-a profunda ~e sisteme est.ã._em a:p CA~~te -exe-cutam tl'abl)lho em . tempo inte- de entre, ° l'eallsing. tarifárlq.- e _em. ... 
inJu.Sti~1t, porqUe' ess:: emiss!\.ô é u~ 1'llitada-, mas .iá f'Çl a~eqUa.a' ). el". gr.a1..' '. ". - , pree,nditn_entos pioneiros do GtWêl'na., 
tria-ato_ ~r.oss.eito· e nao dlrer~nclado. concebido, e' !lc1'ed1t.o ,..,~r .satldt'i.~e"l ,0 a.!lm.ent~ de, Y~nClmentas do fun .. - qlle poderiam, ent.§A. ~er lançad~ 
Ao passo .que' as classes médIa e _~~ As emprê~as de-:,ent nflga.r o custo ria C!.ol!alI~mo cIvil f 01 ,.votad:> Cl~ plena sem inflação ,O? e<?m infla.ção mQ~or, 

. ;pular se podem dAen,der com rew.çao !ir')- dinheiro, 112.0 fil porq~e Sr .. Vl.'4t!llClB --do a~tal q.ovA-rno~ mas o . comentou, fln?lmente, o nObre se· 
no' rmbç.sto dê comumo se o dese- discriminat6rio ,con~ra,. () r .. ,~ za tl'atpme-nto _8pl1G~O ao funcnonallS!l1o na.dor JOã.o AgrlJ)fno. o problemé, _d.a 
terem. ~ t'ec:nzfndQ ,seu c~nstlmo, l\~ dor e POllp:-dor fazer de ou~ro :r;n~~, CívH dificil."l1ente seria. o me.r:m-o pre .. tnSJ)Ollsabilidad.e, e~cuttva na. l'eaU-
~m ml>lCls de se defender contra õ im- com...., llOrque se llP.O O flzere.rn. se~ vnlecendo no-o mercado de, trabalho ttH;!ão do tllaneJaIl1ento. . 
T'~"fo' inVisiyeI mlZlS cruel da 'illf1a- r"'vadfl.~ à diéat~ão em ,seue; c41cu1OS Leml:n'amo .. nos de que não existe pe.. Na realldnde, como bem. ind1e<)u, a 
(:h!~. _ '. ' .: .c1~ rrTl.~~b;Hri'1tl~, sl..lb<'stiT!\!>ndo ~ ri""-I"llclds . .ce re'tlt\:Ü' nós tnunentos minha. respons;!bHidade é .['t de um 
• A on!m ~Jt~";"'Y'~,tiva, no t-:".rante B!)'5-!(","'h c-n {'-:!~"~l "', ml'it.., ... '!':>-':::" ..... ;.; •. ~ 'l"ll,...·;mE:l;t ... ,~ {'O fl'liClcllaUsmo. e seus np;imte P1.·O\·oca..~<n-. de idé1'lS, 1'~lal0 
l1:~~f!-d'c;: 111'g-erb3r'lente ll~ce<;:"lbdqs de mf'nt~. em"b8.··c~"';o em 'i-"I'i."'CSt1:' _M ~ 11·~",,-i"l.~-<;t."1\"len~ó~ uP.-Q r a~o se ret-à:l."- p<!lra -destollV-olve-lru; do_ que para.: ad
maiol' renda, seria Q.IÍ~<p'!P_dg Vem- exce.....~~J 1.191' obterem capital de~a· 1.cia~n _ cOlnpaia.tivrun-entc ao de ou~r.as min~trã-la6. Entretanto, é pa.rte da . 

• 
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~~a de ~oordenaçã<>. fiCOmp<lnnar 
_ não intervir _ na execução de plq.. 
1n0s e programas. e, a isso, me apU-
Ij)arel. . 

0< nobre Senador expressou dt::;a ... 
I.'Ontamento ante o que talvez tenha 

I consIderado um cetismo literário de 
minha pa.rte, 80 me recusar a- ga
rantir o êxito dos programfls de 00-
.yêrno, _co:.sa que. aparentemente, te .. 
ria. alguma tunçã<l psioologiCamente 
depressiva sôbre a. confiG.nça pOpu
lar. 

O que disse ê que o Govêrno se 
responsabiliza pela. tarefa. Não poete 
garantir o êxito, porque isto depen. 

:àe de uma conjugação de circuns. 
tâncias nem sempre dentro do seu 
eontrôle. Mas é justo alimentar es .. 
peranças de que o programfl. seja 
bem sucedido. De qualquer .manelrtt.. 
sobra~nos Q certeza de que a contI .. 
nuação dEI. situação anterior nos le .. 
varia a um fraocasso assegurado.' Na 
tomparação entre um êXito provável 
e um fracasso. certo, acredito que ha
je. inspiração /Suflciente para 6S mas
Sas aceztarem os sacrif1cios de tódo! 

~ nós exigidos. 
Quanto ao ponto' final de sua alO .. 

eUção, não pode haver grau maior ela 
çoncOl'dância entre o nobre sen9:dor 
e o descosido orador que vOS fàIa, 
lReflro·me à neceSsidade de um es .. 
fôrça vigoroso pare. 'ativação da -agrI
cultura, sem a. qual um programa 
estritamente monetário estaria. ou fa-

· <lado ou fracaSSO ou seria, excessiva. 
( mente dolorOSO. Uma revolução agro .. 
: pecúárle., uma,. revolução de prOdutl
I Vida.de é das nossas necessidades mais 
urgentes. 

Concordo integralmente com- a 
Identificação de mazelas que apon ... 
·tou: insuficiências de créd1to, inef!" 
· ciência do crédito, excessiva centra
lização, deficiêncIas burOcráticas que 
Obstam acesso do produtor, quer ao 

· ~rédito, quer aos preços minimos, ou 
A garantia. <ie preços mínimos. 

Acreditei ter indicado certo núme· 
ro de medidllS, precisamente em re
conhecimento des.s.aq deficiência. 

i Muito obrigado. .. 
~ ,0 SR. PRESIDENTE; 

(Nogueira da. Gama) 7"" ~em a J?a· 
lavra o nobl'e Senador Vl:torwo FreIre. 

l O SR, VITORINO FImlRE: 
· Sr. Ministro, sabe bem V. Exa, da 
estima e adrn1raçã,o qUe lhe. tenho e 
sabe bem que, tive ocasião de defen.ó 
dê~lo Desta OMa - os .AnAiS do Se
nado' () registram - quàndo V. EXa.. 
deixou o BNDE, juntamente com o 

,Ministro Lucas Lopes, por fraqueza 
: do Govêrno de então .. Naquela ocasião 
i &o. trans~revel' nos Anais o discurso 
'de V. Em., fui até elogiado pOr um 
dldversário meu, o ·senador Mem de 
Sá, que me persegue muito. 

O Sr. Mem de Sá - E com razão, 
· (Risos.) 

O SR, VITORINO FREIRE
Sempre admirei a· coragem de V. Exa, 
Sr. Ministro, e a firmeza COm que 
enfrenta as si~llações. 

Agora, vou fazer uma concessão ao 
Senador Mem de Sá, que entende 
muito mais de economia e flnanças 
do que eu: .a. política adotada pela 
Govêrno está certa. Mesmo se esti. 
vesse errada., iria acompanhar o Se
nador Metn de Sá·e V. Exa., Sr. 
Ministro. 

Uma pêrgul'lta quero fazer a. V, 
lExa.: estava nos Estados unidos.,. 
e lá acompanhei o drama de V. Exa. 
:nas Idas e vindas e nos recuos do· 
Govêrno com relação Q.OS e.côtóos. a.s 
conversas e ne~ocjaçÕi'.s com o 00· 
vêrno amC'ricano, Cha·mou~me Il 
atenção, as palavras do Senador Gou~ 

DIARIO DO CONORESSO NACIONAL (Seção 11) 

vês. Vieira, ao afirme.r que não havia 
oompromi>:.so do .Govêrna anterior, 
de comprar a Am-erlcan Foreign po .. 
wer e que ÍS60 estava. consignado no 
memorando .dos entendimentos. Sei 
justamente o contrárIO. :aouve êsse 
comprom1.S.s6. porque acompanhei o 
~Ullto nos Estados Unidos e vi a 
.a.ngústia de V. Exa. - fOIl108 com~ 
panh.eh·os .de viagem quando V. Exa, 
de1xou a EmDa~xa.da _ pergunto: 
1ts.se negócio de concessionária. de luz 
e de energia não interessa; ou da. logo 
tun curto-drcuito QU, então, se es
clarece de. UlIla vez por todas O pro .. 
blema. Com essa. pergunta, pare ml~ 
nba orientação, é que desejo saber. 
, O SR, PRESIDENTE: 
"Tem a palavra o ·sr". "MiniStro Ro-

berto Campos para responder, . 
O SIt, MINISTRO ROBERTO 

cAMPOS: 

Bionárias, em condições a serem de~ 
talhadas no oont.rato; 49 ) indicam ... 
se outros aspectos· administrativos e 
fiscais, Menciona-se, outrossim, wn 
preço básico de compra (U8$ 135 mi ... 
lhões) dos direit(J.S da AMFORP, po .. 
rél1\, êste preço não· será definitivo 
até que. dentro de seis meses a.pós 
.a data da ·a.sslnatilra do cont.rato, 
POSSa o Govêrno Brasileiro verificar 
se os inventários das propriedades 
existentes em 31 de dezembro·de 1962 
arrolam oorretamente as proprleda .. 
des de tais subsidiárias, e se há con~ 
formldade entre -os' inventáriOs fisie03 
e as contas de investimento. 
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qVoP, o memorand·um em caUSa nunca 
foI denuncia.do pelo Govêrno .bl'asl. 
lell'o;"pelo contrário, o aovêl'UO bra .. 
sileiro indicou que pretendia cumpriM 

lo, ma,s necessitava., prjmeiro: de tem· 
po,pa para determmadas vel'ificaçOes 
e. segundo, deiSejarie propor algumas 
modificaçUes e emendas; alteraçõe/il 
qUi! não foram formalmente subme
tidas· anteriormente, e qUe agora. o 
Govêrno brasileiro propôs, com idéia 
de aperfeIçoar certos diSpositivos d-o 
documento anterior. Na. realidade, 
graçoas a uma excelente negociação 
por um h.mlem soberbame:qte campe
teIlte em problemas de eletrIcidade 
o criador de Paulo Afonso, Dr. Mar .. 
condes Ferraz, a quem rendo home.., 

·:na"gem, vários dos d'SpOsitivos do 
memoralIdum fOl'tun melhoraà;Os e 
precisados particularmente no tocan
te ao rei'l1ve.stimento. previsão sObre 
reinvestimentos e verlfica~ão da con
tonnldade· entre o· inventãrio e e 
contabilidade da emprêsa. Sr. presiden te, agradeÇo as pala

vras do nObre Senador Victorino 
Freire que tenl10 ao honra de alinhar 
entre os meus mais velhos e preza,dos 
amig-os, 

Pare. que O memorando de entendi
mento Se transforme num compro ... 
missa. contratual definitivo são ne ... 
cessál'ios três a,tos~cond~ção: 1°)· que 
seja negociado e"firmado·um contra~ 
to de compra e· venda; 29 que o 0;0-
vêrno Brasileiro de.signe formalmente 
l\ agente comprador, admiUndo--se 
sempre que- êsse agente comprador 
$eria a Eletrobrá.s, a qual está legal ... 
mente habIlitada, nos têrmos da Lei Repit.o, novamente; ·existe unt m~ ... 
n"'> 3,890 A, art. 15, § 40. a adqul .. morando. E'· um docUIllento de ln~ 
rir ações de emprêsas de que não tenção qu-e não· chega. à. ·rigidez de 
participem o Poder ':Público, desde que um contr:t.to, sem que J..s.sO nos. dê ÇI 

O que diz sôbre mim - não .seI autori?Ada pelo Presidente da. Repú~ dh~êitO de considerá-lo um snnple.s 
se sôbre as concessionárias - mas blica, ouvido o CoIlselho de Âguas e exercício literário, sem comproIllisso. 
o que diz sôbre miin reflete muito Energia; 39) pa.ra. determinação do O Govêrno Goulart indicou que gos .. 
mais sua .gener06k1e.de do que uma preço defínltivo, que se com;l:!:ove'3 tarla. d.e sugerir algumM mOdifICa. .. 
apreciaçãQ objetiva doa méritos. existência dos bens registrados na. ções a êsse memorando. Não chegou 

O problema da. existência ou não contabilidade da elflprêm".· a formulâ-la.s. Mas em sua visita ao 
de compromisso já foi explicado pelo . '. e a conf<mnldade entre os presidenlf, Kennedy em ~ma. por 
Ministro do Exterior, Vasco Leitão·da rnventános fixo" e ns constantes OCMião da coroação do Papa, !ndl .. 
Cunha pelo Mlnistro Mário Thibau e de lnvesUmentos". cou. novamente. O Presidente .ffi?u1art 
pelo Dr, ~rco= Ferrazd Acredl~o O ponto não ·é a existência ou não que os ent.endjmentos anteriormente 
que sU~~aues c()m" efe~ie.s 0parq~e deis: de um comp1'()misso, visto que um feito~ em niveI presidencial .serIam 
"" taau -b- Pro T nh rás' memorando de jntençôe,s entre go- mantidas, mas que êle n~es...c:jtaria de 
ser r so Le o assun . e o, aI, i n1 ' fi ã..3 algum tempo paro aplainar certos procurado sllenciar porque signatá~ veroos s g fIca uma. a .rmaç o \.Ia d·· d d liU 
rio do memorand 'de entendimento. vontade governamental que, se reeo... lf~ul a·des, e naturez~ pO ca que 
não queria de ~eira nenhuma que nhecida. pela outra, pa,!'te contratan ... haVIam surgIdo. O PresIdente Kenne .. 
minha opinião influendasse quem te. passa,· a. ser vinculat6rja, O que dy, n~ma. ..t>carta em ietposta a r ta 
quer que fôsse nos círculos do 00- não hav,ia era a rl~idez de um con~ c~munlcaçao Dl'a.l, reg s r~u o en en· 
vêl'no' procurei deixar plena liber.. trato, VISto que isto dependerJa da d.mentl? de que se dCSCJaya prazo 
dade 'para qu~ ooda um dos respon- concluEão ete certas formalidade a.in~ ma!" dilata:d.o para. cumpruncnto do 
sávels pêlos dIversos s.etores do 00. da. nãô ropeciflcadas àquele tempo, memroando e sugerlll unl1ateralmen .. 
vêrno forma-sse sua. próPria opiniã:o co~ indicou mul~ .be-m o I)obre Mi- t~ que êsse p~azo fosse ~ de noventa 
e recon5tl'Uí~e por sl.próprio a longa rustro das Releço~ ExterIOres. em dias, 
e atribulada história dêS8e.'J entendi" interpelação recente de representante l!s.to indica, portanto, que se reco
mentos. da iniprensa, São variadas as ma- nhecia haver um ae~do <le vontades, 

Afasto-me da regra de silêncio que neiras pela,s quais governos enunciam ainda Que sem a dIgnidade "de um 
me imp"Ós apena.s em resposta à in- a.côrdo d~ vonttfl,de. Isto(}. pode ser fei. Tl'at.ado e sem a concretude de um 
dagação do meu prezado Amigo, Se~ to por trooo de notas. memorandos Oont~to. 
nador Victorino Freire. Depreendo de entendimento, ·por simples comu- Muito obrIgado. (Muito bem,. 
agora que o Senador Gouvêa Vieira nicação verbal, per tna·tados, por con-,· 
me teria. atribufdo algumas opiniões tratos. convênios, etc. O que difere f) SR. PRESIDENTE: 
sObre a tiliestãet da existência ·de nós· diversos meiói :de· manifestação (Nogueira da Gama) - Nao ha. 
compromisso. A~redito ter o nobre de vontade governamental é o grau m~f1 Senadores inscritós p.ara a In. 
senador Gouvêa VieIra lnterpre~.d-o de concretude a qUe se chegou e o terpelação ao sr. Ministro RoJ:>erto 
mal minhas palavras. O Q.ue dtsSe grau de formalidade ou condiciona. CamPOe- . 
quando estive presente à Comi.ssã.o lida de 'do processo de ratificação, ·Em nome da Presidência do SenaM 
parlamentar de Inquérito - num:t aplicável por exemplo,· a esse tratado. do e da sua comissão DIretora. 
presença 'penosa pois que· mê .comu· Entretanto, um documento a.ssinado. agradeço (to Sr. Miniatro do Plane .. 
mi cérca de 17 horas em dlversas como um memorando de intenções, jamento e .da Coordenação EconOmi .. 
seSSões - .e espero t~r tornado claro não é um· documento frívolo não é ea a brUliante ex:pos1ção que acaba 
é que haVla. Sldo· concluído um me· apenas um exerdclo literário é algo de fazer. comparecendo vOluntàrla .. 
morando de entendi,!Uento que C2I1S- qUe ncnmalmente é tomado '.90 s~rio mente Elo esta casa do poder Legls .. 
titula. ume.-decle,raçao. de intençao e pelos governos e· que normalmente 09 lativo. . 
não um contrato fot'll11ll. .. . governAs esperam que sejam e:xecuta- Formula-nos os rn.aJs sinceras votos 

Urua. decla.ração de intençal? entre- dos iUdependentemente doas VicV:si"tu. Pft'-o.. que o programa exposto por S. 
tanto, é um comprom~: difer: go de~ intErtnas: porque Se a imagem In.. 9xa" e a ser executado pelo G<>vêrno 
contrat.n a~nas pela nao im~tUlaçao tedna q.o Estado reflete as ai1fratuo~ Federal, seja não apenas exeqüível 
d~ ce~t06 têrmo~. ,q,ue s6 atingem a sidades de vida públic.a. a imagem d t' "t 
cl'"lstaltzação deflmbvar num .contra- ·ex'-r' n. do E0tadn deve' 0e:' dotada mns, sobretu 0, realís 100, eflc1en e e 

'-'V "'...., construtivo no sentido de bem-estar 
tovou cita·r, o que prec1sament.e, dis_ deVcã°rlDotsinudiosdadco·'mp' romiOO"s rinanc·elw social e do desenvolvimento eeouO .. 

el ... é e é .segumtc· .;:..ou. mico do Pais, conforme anseio de tOM S~}qu .a ocas:ao. .qu -o .. t . ros. em relação ao Brasil, foram cum .. · dos nÓ3 e, acentuadamente. dos tra .. 
Con~orme Já assmalou ? MmlS ro prlõos ou estão sendo cumprido ... com 

S:m. ~Lago ... pantas, em .. dr..~urSo no base em rnemol'anda. de inten~!io. balhadol'es e do povo, que sofrem 
PlenárIO. nao ~e trata de um contra,- Tôd.a eaente nenoclal:ão de dívIdas mais' de perto as dIficulde.<1.eg e, por 
to . formal e SIm de uma declaração a r 1m " A 'ô d d Isso. fazem j1.tS às benesses de Ultla 
ãê intenção de ambas as. partes de na Eur ... o!>a. MS eotllo ~ c r. o e boa administração, há muito e2pe.l'a~ 
concluir um contrato visando à na- 1961 nao fore·m. no tnfclo. ma.lS que da em nossa. terra. 
cl0Ua.lÍzacão imediata e pacifIca. da.s um. memorandum informal dar. par .. 
sub~diária.s da. AMFORP. tes co~~tantes. ·reuQ.idas em ParIs. 

Neste memorando: 1Q) e.specifics~ Subseqüente~'ênte foram trans'Ítlrrna-
se o objeto do contrato futuro; 2Q) dos em Acordo" ~ OOI)tJ;atos. !I 

enunclam"se o prazo e condições de :Qsse (I esclaremmen:to que gost •. ria 
pagamento. seja dI) Py('-Ço de compr~ de da"\' ~ -relacão ao memofwldo de 
do ativo fixo. seja do ativo circ111an_ .entenrHment.o, abandot;:"l1ldo as rpR'ras 
te: 39) firma~3e a obriga~ão de re- de siJ~ncl0 'me .me .iUl!l-Us. S~ alr-um 
lnvestiment{) por parte das conces.. outro eomeutéono f-lze$Se- ~na o de 

SOlicito e.os Sra. Lideres, tompo· 
ne:te$ da Comissão de infcio desig. 
nada - Os nobres senado.re.s ·Da.niel 
Kriegcr, Wilron oonçaIves. Mem de 
Sã. L'no de Mattos e Barro:: carw·. 
l.ho - que conduzam· O Sr. Ministro 
Robe-rto Cam}J0.8 Até a saída da sede 
<lo sen-ado. (palmas}. 

• 
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1370 .. Quarta~feira. 23. ul~Rjo, oP. COt\lG~ESSO. N~CION~,., . JS!'9Íio I~L, 

.. COM ISSõES . PEIUlAN~ii:CE.a. 

MESA 

. liI're:ddente - M.oul'a· AnàraOIJ I PSDl 
.... ~ ·-pre~~,cel}" :'II(,jg\lell'~ àt Oal-Li II:"1'HJ 

1:1 'Sccretât1o ..:.. Ulaarh M.ariS IUUNI 
4,' ~eCn·tltrl( - UIUJerCc. Maf'llú", ?3D, 

~I ' Secret-àrto - AdÍlJttertc seUl) IPi til 
~V secretàrto _ Cnt.tete Plnhelrt; ,PI'N1 
]'.' Suplente - JOaqU1m. Parente t UUN) 

1,. Sup;ente V,dtr!'! p~u~ 

~I! Suplenfe - Va.sconceno~ rnrr~ ,PTSl . 
-G." Stlplente - Eierihaldo V!eirg .Sero !eJ;tno:t 

REPRESENTAÇ.a.O PARTlOÃl~IA 

- BPll 

_ PARTIDO SOCIAL OE..'dOCRA'l'lCO .PSUI - :rol tepresenta-nt.eJ 

1. Jose OUiomara _ Acre 12. d.nt<ltllg SalOÜ10 - l:$ailla 
':l LOOào da SUveira -,' ParA lli Jertcrsoo n, Agu1al . &. Sa.nto 
'3 -Eugêt1JO Barrm - Maranllâo a'_ Oitoer!4l Martnh1.l - uuariaban 
t Setiast·tào ArcUet _. Maranhão 16 MOura Andradll!l .- _ S!.\O Paulo 

,5, Vtatcu'ÚlO Frell'e - MáNi.nnfto 16, Atllio .Foutaoa ~ Santa OatSl.l't.lul 
5.'Slgetredo Paoheco - ptalU li O'lldQ ,1;1f)ollm '-. R. .0 SUl 
T.' Mene:~u Plment.el _ Cear" \ 18 . Ben&d1t-o Va.ltal1:J..réb.". - Mo Gen.ts 
&,~ \Vilson GonçOlves·-·CeiH-6 .\ Hf :.F!lto'. Mtllle! ,- ,Mato ~roeso 

.~ -~s.ft't:edr" Gur~eJ -' ft -O NQfte 20' Jo~ t"el1eiano- - ,OolU 
lO . Rtt, Cametro· ... ' Pal1\lba 21 .1u&".eltl'J!) KlJbH'!I~hek- _ -. Go!u 

" U.· LeU .. Netó _ :SeretllG< 2~ ... r:'edro .l'.,.tirto~1eo -. ~tNl 

. 1.: t\daJt.eno eé.na ~ Act:1 ui I?essaa 4t Quelr<r.A' -' per-nambuco 
1· OSClU P ..... QA - ·AoH . I!. JOSé 1!à1D1rto - ·P.rnaDlbUOO . 
:t : Vtr~ll/lo· L~a_'- AJn.:l?Dr.i~ .. - 12 Silvestre:. Pénclep.- " Alagosa '. 
t. Edmundo Levl - AmaZOna3 ',~ 13: \1!tSCORcclOa r~rrel' - -Rio da J ... 
5. ~..tt11111 VlrgUlo ~ ,A.muonu -1 netro . 
8 . An,f,a·nj{'} Juel .- cearA .• : 14 NelSon Maculan - ParanA 
7. DI' fI(tlI. Roudo - R.O Norte 15· aiella Rrago _ P.ran1 . 
3. Argemlro'de Figue1redo,. Paraíba ,. 16', NogueIra da GâtlUt' - U GMais 

9- ~.arrru Ca1'Val1l-O - ~c-rnambueo . 17 B''lé'tn N_et.(')· - M~to O'l'O&tI" 

IJNlj\O \>lI'MÓORA rlO.~ N.\ClONAl 'UDNI - 15 repr .. entant .. 
c . 

L ZaCharlM de Assumpç60 - Par" 
:.I, Joaquim Parente - Ptaul 

9' Padre Oalaza.ru. -'- Slo. Paulo 
10 .. A.d.olpno Franco - PllJ'an6. 

3 . José CQndldo - PloUI 
.4 Dlnartt .Mam - ,R O (lo Norte 
l JO~Q A.grtptno, _ Parafba 

l} Lrine-u t -lrnhauser $' cat.mna 
12 . Antônio Carlós - S. Catarlna 
13. O~nleJ Kr1eger .... Rio Orande do 

, RuI Palme11'8 - AlngOQU 
f Eur1~!{I R·e7.ende - E. Santo 
J. A!onso Arino! - Guanabara 

_ \ SUl 
14. MUron Oampo!' - 'Mina!! Geral" 
15. Lope! da Costa - Mato Gro.sso 

PARrtOO l.mER'l'ADOH (PL) - 2 rellresentt'\ote! 

t. Aloyefo de C:U''tIalho - -Bahia 'I a. Mel#' de Sã - R. G. do Sul 

PARTIDO l'R..J\.BALIDSTA 'NACiONAl IP'!'N) - :I reprC!ent8nte.l. 

1. Cattete Pinheiro - Pa.rá I Z. Uno de "Mate, - S. Paulo 

. PARTIDO SOOlÀl rROORESSISTA ,PSP> - a repro.,ntant .. 

t. Raul Glubertj ... I 8wtO t :I. Mik"eJ Couto - R. de Ja..netro 

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO 'PSIIl - I representante 

1. Aurtlio VIana "- OuanalJara 

l\lU'ijiM.l!iN"fO TRABALHISTA RENOVaOOn IMTR) - 1 Mpresentant.a 
1. Aarê,o Stetnbrucb -. Rio '''e Janeiro 

PARTIDO ft-EPJ]BWCA.,"iO tP'Rl - 1 repre~entn.nte 

1. Júlio LeIte - S.rlllpo 

. PARTIDO DEMOCRATA OR1S'I"AO 'PDOl - 1 re!" .. entanlA 

1. AmOu de Melo - ~13~ 

- Sl!l1\\ LEG mlfOA 

1. Josaphat Malinho - Bah1a I a. BerlbalQo Vteira - 6erilpo 

RESUMO 

Partido 60clai Oemocrltlco (PSD) •• J .. " ............... . 

t'5t<t!Jht. 'frI:;\Da1!uste:- -t)ra.slJcU'o IP'I'B) ............. 1 
yniâo uemoC'l'á.~a Nll}\ona) ~ODNl •• "lO'-."'._'1I 
PartIdo l..tbert6dGl ,PW.' •••• h. ' •••• u' ... .., •••••• ~ 
Partido rrnbalblcta Nacional fPTNl ••• H .... _ ••• ,., 

Partido 8oc1al Progresaists fPSPl •. ~ ............... i .. 
Partido SoctalUJta .Bm.s1letro 'PSB1 .••••••• __ ... .. 
Parttdo RepubUcano 'PR' ...................... u_ 

. Part.1do Democrata, Crl3tlio ·iPOO1 .. < •• o •••••• -.: .... .. 

Mpvtmento Trnh,.lhtsta 'Renoyador (l'vITR) ............. ... 

.senl le~enda .. '_'.::'-'.:~.!:_'_!!' • ' .•••••• '.! • ! .. ' _"-:#. •• , ••• ~ •• • 1" 
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BLOCOS PARTIDARIOS 

'. BlocO' Parlamenlar lDdepeUdeaw 

?'tlP ........... 6 ••••• :.. •••• , ................. _ •• 2 t:ienadorea 
• Sooador .. 
1 Senador 

E"l'N •• ' ••• 1 .................... , •• ' ••••• H 

PS.B ..... _ • .-•• ~ ••• t ........... :t'.i •. '-••• _ •••• 
1 SOIÍador 
1. SouadOl 
l' SenadOt 

pa, •••••••••••••••••••••••••••• , ........ . 
MTR •••.•••••• , ••••• _ •••• _ ...... ~ ..... .. 

.!JOO ~ ••••• ' ••.•••••••••••••• _ ••••••.•••••. 
Sem legenda ••.••• o ............... , ....... . a Senadores 

10 Senador8í 

LIDERANÇAS 
t.Jdor do Qovel'tlQ 

Oant.J "'1~~1 ·.I,!O~'. 

(ice .. t. ......... 

Mem d. S4 

.. BLOCO PARLAMENTAR INOEPENDENTE 

. ', .... , LI~_ 4' .~~ ·'1:>1'01, 

V1H-LlcI!r-ea 

AurUo-Vlánna. '1."SBJ 

.. 
Júlio L.e1~. ~. IPR . ., 
Joaapbat M..'\.I'1nbQ '&ef le!J,entl.} 
6,arAo Stelnbrucb(MTR)· . 

, MJgueI Couto fPSPl 
Amo" d. !4~lIo .(POOI 

; 11 PARTIDOS 

PU'I1DO SOOI.\L. ·Di<MoonAflOo 

. .. ,. r!'&DI 

LIde,,' nl1nt4 MUllor . .' -
·VI_Lld~ .. : 

wiuuo OODÇla.l~ .. · 
Si,efredo PocI1";o 
WalfrÓ4C ·OW'(ol 

PARTIDO fRABALHISTA, 
BRABlLElRO· 'PTU, 

Ltô.cr:" ArthllI Vlnrnto 

VI .. Lut ..... ' 
Bezerra Ne1i8 
o.oar P...a.. 
Ant6nJc JucA 

UNUO DEMOCRATICM NAnlONAL 

P AR'frDÓ W.BltRT ADOR (PLI . . -
.Lld"; Mem d. s& ' 
VI.o-!4derf ~01s!o 11' Carvalho 

PARTmO 'SOCIAL 'PROOMSSlIl'ra.' 
Ltae" MlPCI CoutO· . . 
..,,1.e.L1der: Raul QIUbortl 

P ARl'lDO l'RABALIUSTA 
NACIONAL IPTNl 

Llder; uno dt Matoe 
Vlce-Llder' cattele· Pinheiro 

m - PARTIDOS OIl'U~l 80 
. REPRESEN'fANTE 

MOVIMENTO l'RABALHlSTA 
RENOV AlJOR IMTR\ 

fteprcsenuuite; Aarão SteinnnIcb 

PA.f!TlDO ·DEMOCRATA CRIIlTAO 

I . ttTDN\ \ 
. (POCI 

fteprOsentanto; A~~n de MeDo ! . LIdlr. DaJllel ~egeJ 
ilca--Uderea: 

ll:Ur\Co ae..lldO 
I\c!olpbci é'raneo . 
Padre Cawana 
topeI da. Ooata 

PAR'l'1DO REPUIll.lCAND 'PRI 
l\epresent&nte, JtlUo Lelte 

PARTIDO SODIALlSTA 
BRASILEIRO (PaBI 

R-epresenta.nte: Auréllo Vte-nno. 

AORICUL TURA 

?rooldenl<l - senadO' J'" EnnII'IO (PTBI 
Vl.,.Presldentl -. Senador IftIg!DlO Barro.! IPSDI 

. • T1tutl.U'eI 

t' Eugênio I1'Ul'QG' 
JOBd FtliDIano 

Titularu 

J'" !ilrmlrlo 
DU4 g n tt Rosa4G 

l'1tWBfet 

Lopes da Corlto 
Ant6.,... Carlor 

TItulares 

OOMPOBIQAO 

P6D 

Suplente3 . 

- 1. AtUllo Fontana . 
t. BenedIto Valltuln.rell . 

PTlI 

SU1l1entef 

1. Melo Braga. 
3. Argetnlro 'de FIgueiredO 

UDN . 
Suplantei 

1. DanleJ Kr1egv 
2: João AgrIpino 

a.p.l .. 

Suplen ..... 

.'iUln. LeJte Raul OIUbertl tPBPl 

SeoretArlo ~ o1osé N8J Dantas. 
ReW1t6eS: - (fUtntaa-tetraa. iI.s 10 horaa 

: 
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CONSTIlUIÇAO E JUSTiÇA 

Pte3laento _ AI_ ArIIIoII t troN. 
VI.e·prestdente - wUwn GonÇalves ,pSDI 

l'ItUlar .. 
Jettel'!;Qn de AguIar 
AntôniO Balbtno 
Wilson Gonçalvel 
Ru." CarneIro 

TitUlare. 
Edmunao lAvi 
Bezerra Neto 
A:thw VtrgWo . 

00UP0SI9AO 

ODN 

6Uplente.!· 
1. Menezes Pimonte.l 
I. Lei .... Neto 
S. José FeUclano 
•. FlIlnte MWler 

Suplente. 
1. Al'genuro de Pli\le1reco 
8. Oscar PaMOS 
2. Melo Braga 

l'ItUlares 

Aloy&10 de CárvaJho (ruI 
Af01lllo A.t1noe 

SUplentea 

L DanJO! lI.rt_ 

t. João Agrlptno 
MUtOll Campos '"I' '. • Eurltco R"..:l.eIId. 

11.11'.1. 
Titulare. Suplentes 

Joa:a.oha Mannna fiem legenda,) I\aruo Stelnbruch tAfrRJ 
SecretAria - Marli Helena Buono Brandtlo. 
RcWllõel! - Quort"·felr.. I>e 16 hora, 

DISTRITO FEDERAL 

PRES:illENTli:: flenador Aurélio Viana 

VIOi!l·FRE6Wli!Nl'E: ::lenodor Peru'o !.udovlc. 

rttulares 

Ptruo t..Ud.ovi.~Cl 
Fllinto I4Ullm 

OiclÍr p~os 
Edmundo t.el'l' 

Eurico Rezende 
Antonio Carloa 

A1lrcUo VIanna 

P. S. O. 

P.1'. s. 

luplcnte" 

JoSé fltllcla.nt#. 
Waltl'edIJ Ourgel 

Melo Braga 
An Lônio Ju.câ 

O. O. N. 

11. P. 1. 

ZachaJ'l3.s de A.ssumpç40 
Lopei: da Costa 

LIno de Matto! 
SECREI ARfO: -Arl\~Y O'ltt!i1lV de- Souza 

REUNIOES: 6a·telras - às 16,00 noras 

ECONOMIA 
Pto.IOenl<! - Leite Note ,PS}), 
Vwe.Pro. ... M ... ,..e - José ErmJl10 ,P'l'B) 

COldPOSIQAO 

PSD 
J TItUlares Suplenteo 

Leite Nete l. Jefferson de AgWar 
Att1l10 l'Untana R. Sígelredo Paeheoo 
Jose f'etleltulo S. SC~JastUtO A.rcher 

PTB 
Tit-Ulares SUPlentel 

JQsé Efm.lrlc I. Bezerra Neto 
Mp.lr ~t'aga t. Oscar P ....... 

tJDN 
Suplentu l'ItUlareo 

AQOlpllo Franco 1. Jose Clandldo 
LQpes da eoat. 
lrineu BomhauseL 

R. ZacharIas de AliIUmpçlo 
S. Idem d.e s.I IPL' 

8.11'.1. 
TitUlare. Suplentes 

Miguel Couto ,FSPI Auréllo Vianna 11'211' 
Secro'àrIa - AtacJ O'ReW,. 
ReunlO .. - qulnla4·relr .. in 1.5.30. 

EDU CAÇA0 E CULTURA 
PresIdente - Menl!Ze> Pimentel 'PS}), 
VI_Presidente - Padre caIazans (pTBI 

OOMPOSIÇAo 

I'BD 
TitUlares 

M.enezes Pimentel 
Walfredo Gllrllel. 

SUplentef 

,1. Benedito ValladareI 
2. illge!l'edo Pa.eheco -tio) Llccnclado. SubsUtuf40 ne10 ar. \ Eurlco Rezenl!e 

Tt~t1!ru'9 

• Pessoa de que:rras 
Antollio Jut;á 

I'itulares 

Padre Crua:!l "l! 
Mero d:e Sâ ,PU 

Fl'S 

OON 

Sup!emet 

1. Edmundo t..eVJ 
~. Vivaldo L1Jn" 

Suplente 

1. Afonso Annotl 
2. Míll;or1 Campos 

II.P.!. 
rttUJar6. Suplente". 

Joean,lat Manoho (~ legenda' LL.'"lO ao Ma.ttos (PTr'H 
SécretAlia - VeTa Alvarenga Matra. 
ReUnIôes - QUarta-r.lr.. u 16 hOras, 

FINANÇAS 
Pre~!aeme _ .n.rgCDl1l'C (lo Flgueiredo (PTB> 
Vlce-PreS!dente - Dantel Kr1eo:eI fUDN' 

Thud:es 
Vietotino ~'relrt: 
LoI'lAo (ta SiJ retra 
81gefreào tlllç'heco 
Wlli;on Oonca.lves 
t.eltc Neco 

r·H.u1~re~ 
Argemira de «'i$nJcfrcao 
Bezerra Neto 
Pessoa de Quetro2" 
AntonIo Jucâ 

r~'';J,lare8 
Oa.nleJ Krlcger 
trlnen BornttatlSen 
EuriCO Re:;-:ende 

l"1tulSl 
Alem de Sá 

rttU1ar~ 
Llno de Mato. 'Pl'N' 
Aurélio Vianna fPSBl 

COMPOSIQAO 

PSlJ 
Suplentes 

1 ~ Att1Uo Fontana 
~. José Outomard 
8. EugênJo de l:J9.rl'OS 
4. Meneze! PlnlemeJ 
5. Podro !.udovtco 

>'TB 
Suplentes 

i. Jou ErtnJl'lO 
2. Edmundo .... Vl 
3. Melo Bl1;l.Ira 
., OSeRl Passos 

ODN . 
Suplentés 

1" M.11too Oampos 
~. JoIiO AgrlplflO 

. 3; Atlolpll0 Franco 
PL 

II.F.L. 

Suplente 
AloYsiO de c"",alho 

1. J1ll1o Leite 'l'RI 
Suplentes . 

8ecretllrlo - 0úI BrUgger 
ReunJõc' - Quartas- reIras. 

2. Josaollat Marintlb \Sem'legeJ:lda' 

INDOSTRIA E COMítRCIO 

Presidente - Senadol JOSé FeJIClano tpsOJ 

.ViCft-Pres1c1CPt4 - senadol Nelson MaCUla.n 1 PTl:Jl 

OOMPOSIQAO 

"titulares 
~08é FeUCUU'1O 
AtIDto Fontana 

NelsOD Maculat. 
.8arro~ de CutValllu 

Adolp1lo Franco 
Jr1neu Bornhausen 

AaJ'6-n Stetnbrucb 

pSD 

tJDN 

8.11'.1. 

Suplentes 
LobO,o· da SuvClra 
SebaStião Arc:her 

Vlvald-c Llnu 
O!Ica,t Passos 

RaUl Glubert 
8ecretAr1a _ Mana Helena Hueno Brandão. 

aeunUlo _ QUlDtaa·relrao. I>e 16,30 hor ... 

LEGISLAÇAO SOCIAL 

PR&6IDEN'l'lI: QonadOl' VivaldO LIma ,p.r,s.' 
VICE-PRESIDENTE: Senador Wal1redo Gurget '11' .... 0.1 

:rttUla.r •• 

8111 CLa"lro 
Wol1r.do Gurg<li 
AttWo Fontoul .. 
JEugênlo Barra0 

Vivaldo Uma 
Antônio JUCâ 

Burlco Rezende 
Antônlo Cartoe· 

11'.2. O. 

.•• T. B. 

O. D. N. 

Suplentes. 

.... 110 Nete 
Jooe GUlom,rO 
Slge!Ht!o Paclleeo 
Lobão da SUvelra 

Edmundo t.evY 
Pessoa de -QuelroJ 

P. e. li. • 

Lopes da Costl. 
ZaCbarIas d. Assumncll< 

Y. T. R. 
Auréllo Vianna . ABrAo 3telnbrucl 

SECRETARIO: OlAudlo I. O ... nolro t.eal 

REUNtOES: 3l-fet .. ·ns _ às 15.00 hora.~ 

; 

• 

-



MINAS E ENERGIA 
,'PRBSIDEl{TE; $(!nado'r' .. losaphat .. Vlarinho .lP;S.L) 

. r.·. VIOi-PrcE:~_ADENTE: $enadQl' JOSé Ermll'io lP .1 .. B',) 

, ~ 
Bei1eóirto' -Jal1adares . 
Jeftd'svn -de' Agiüm' 

- JQse Enrutl0 

P. S. D ... 

p.r. B .. 

< A,'gc-miro 'de ~Fi.gu~iredo . 
, .' '. [). 

Jof:l.,:! " Ag'j:iplno, :' 
Antünio C'lrlos 

D.:N. 

B. P. 1.. 

. Suple_ntes' 

Pedro Lucttl~'l~o- . 
FiH~to MüUel 

. ·Netson Ml1.CÚlan 
AntOnio 1ot-a 

Jose" Cândido 
Afonso ATinas' 

,,~supnat' Marinho', ,Júlio L~H-e' 
SEÇRETA.RIO:' C.láudio L Ctlrneu'o Leal 

PO(ÍaON9~ DAS S'ÊCAS . 
.'. '-'PRESIDENTE: Stn.ador Ruy Carne"ú-o ip ~S.'D,l 

Vl(Jf!.; PRESIUENrIE: Seriador, Aurélio Vianna If' .. 8.8,-) 
. Titu1f.lles _ ..., Suplente::;' 

Ruy CaJ'nelro 
,8ebusti

o
áo -.Arcller o 

, P. S. D. 

P. T. B. 

Sigetl'eao-- Pacheco' 
Leite -Neto_ 

Dix Hu1t fWsauo Ontônio-Joc.!\ 
. Argemiro de Pigueiredo '. JOSé. Ermjrio 

JÕ~O' Á~riPlno. . •. U, D~-N. . Lo~es' d~ -Costa.' 
. Jose_'CândidO ,.,-'~. . : Antônio Carlo~ 

-~, . "p~ ,S. B. ·e P .. R. . 
: Aurélio Vianna.~ -:.. ~ :. J("Ho .Lent? 

: ~ SEC.RET-ARÚ,·: ;Cláu'dio 1 ~ ~Carúeiro Leal 
REUNIOES; -5~~feiras ~ ... , à~ 16,00 :hoJ'B.a 

. .PRo'JETOS DQ I;XEr:UTIVO' 
. PRESIDEN'I:E: . Senador .. JoãoAgrlpino lU .D.N .1. 

, -,' 

.vlCE~-~::-R.ESIDENTE: Senador Wilson Gonçalves (p ,S.D.) 

Ti,tula.t'~s. .' .-. Suplentes . 

- "Letét Neto''''' 
José, quio~ari1 . 

Mem d.e Sá 

Barros- Carvalho . 
Be2 erra Neto-
" .. '! . -' ~'-","":. 
Dan!eJ_,Ki"ieg'er 

·P. S'·D. . o" 

. 1. 1V~lfredó Gúrgel 
·2. José Felicinno

_. .3 .... ;RUI' Carneiro. 
I>. L.. 

, .' 1. Alóys!o d~ Carvalho 
·P. ·'r. Bo'· _ 

.. ' .. 1. EdmtlnClo' Levy . 
'. ~o -Melo' Br~ga. . 

.U"D. N: , " 
'1. AntOnio Carlos 

c. ..' 2: Adolfo 'Franoo 
B. P. I. ',' 

Lino de ,Mattos'. . : 1., Aurélio Vianna 
SECnE:1"ARIO: José Soares 'de:Oliveira-.Filhó. eventual. 

,~EUNI OES: 3a·leira ~. às 15,00 horas 

REDAÇÃO. 
PRESIDENTE: Senador O1x-Hult Rosado 'P.T .B .. I 

, VICE-'PRESIDENTE:. Senador Antônio Carlos (O .D.N.)' 
Tltu,lqres . ., : Suplentes . 

:Walfredo Gurgel 
SebasUão Archer 

. D!.x·Huit Rosadó 

·P. S. O.' 
LObão da SBveira 
JOsé F'eliciano 

'P. T. B. , . 
• , , • o, _ • _ Edmundo, Levy 

" AIl~õnlo- OarlCd~ '". U. D. N. EU~ico"Reze~de. 
'o"~ ·B~I.'eS/LEGENDA'''." _ . 

. Júllo ·Ceite . .. - . _ -Jossphat . M.arlnhel 
SECRETARIO: Neuza J •. Verrisiwo-. 

REUNIõES: 'B·felra - a. 16.00 boras. 
_ , .RElAÇOESÉXTERIÓRES· .' 

Pr .. id..,te:_ ~~ V:'I'a<la'r6S (PSO)' _ -
Vlce-pr<;>ldente· - Pessoa do Quelro7 'P'l'BJ 

. . ' Titular ... 
. . 

Benedicto. V~ll.dareo 
FUlni;o Mau", , 
MentlZ& ~'nehtGl 
Jo.é. Gwomud' '. 

'pessoá de QueIrOz 
... Vivaldo Uma . 

. Oscar ·'Passos . ~ ._ 

AntOnio, Carlos 
JooéCllnilldo' 
·RUl Palmeira 

-. . COl\li>U:il ÇAO 

, " 
Suptllnteo 1 . 

SAúDE 
PRESIDE!\TE:- Sen"ador 'Slgefredo" Pacheco (P.S. D.) 

VrCE-f'I=1J;~sl.DENTE: Senador José Câ.ndidO tU .DoN.), 

Titu!a.r'es 

Sigefredo' Pacheco 
Pedro Ludovtco 

Dix-Huif Rosaçlo 

, R8~' OfuberU 
.. , 

.J osé Cândido 

'~. S.I? 

P. T. B .. 

,p~ S. P:' 
c·O. D. N. 

sUPleríi~~, ' 
\yalIredo Gumel 
Eugênia Bl:lrro1l.-

" . 
Antq.nio Juca 

~jguel Couto' 

Lo~es _da ~CostB 

_SEPRE,Tt\RI0: 'Arac~ .O'RellJ,y de souza.. 

. _ Reuniões:~ 5{1.~rei~"a .-- às I~ 00 hor~ 

SECtJR,e.NÇA NACIONAL .. 

VlCE,.. ..... RESI~!i~'l·E: Senador Oscar Passos <P.S.D.L 

'l'itulá1"es 

, .' :. Víçtonno Frei,re 
i . José, Gujomard 

Sup~e':lt.es 

Ruy. 'Carneiro . 
AttiUo Fontana 

f ?.T .. B:, . 
Oscar Passos Jose ·€l'mirio 
SUv~strt" PériÇles 'l?i1::~lrt Rosado' 

'C U.: D. N. ' 

.. 1_ ,Zacnarlas'-de AsSumpção, Adotio FraDco 
Irtneu Bornhausen' 'a -.- Eurico Re2ende 

Raul Giubert . 
B. P. I •. 

.. ~ Aurélió vianna 

sÊCRJ,,'J MIO: Jllex'mctre Pfaeóder . 

Rl!.'UNiõES: 5'·felra -" às 15',00 hor ... 

SERVIÇ~ PÚ!3L1CO civil. . 
PRESlDEJ:ITE: .Senador AloysiO de Carvalho (P.L:~.· 

:. vIGl!}PRESlDENTE: Senado~ Lelt. Neto- (P .S.D .. ~ . 

;. Titularés- Suplentes 

" " 

''- . 

P. S. D. I .; 

Leite Neto V1.ctorlno ~rejre 

~ Sigefredo '. Filinto. MüUel' . 

. Dlx-Hult· Ro~ado" 
'~llves~ .~értclea 

Padre: CsJ~ru 

Aloy_s1o de Carva.1h~ 

4arã,ii S€eínbruch 

E'c'. T. B •. 

__ "!. 11-. N. 

P. L. 

B. P. I. 

M.ele· Braga 

. antônio Jucá: 

Antônio Carlos. 

Mero d.e, Sã 

~guel -~outo' 

S!lCr, lITARlO: José Ney Pa.'lso. D.ntas 
~EUNIeES: S'·feira - à. 15,00 horas 

:rRp,NSPORTES, COMUNICAÇ.QES E OBRAS PúBLICAS. 

PRfuslDENTE:6enadorLopesda·Cósta. (17 .D.iú· . .. ~ 

VIOE,PRESlDENTE: Senador· Bezerra Neto CP.T.S.,.. 

TitulareS .. 
P. 9. D. 

Suplentes 

Eugênio: f!arros Jefferson de AI!U1" 
WUS,pD <;ionçalven José Ouiomard 

'1.'. T. B. 

Be~a Neto. Melo Braga 
U. D. N • 

. Lopes da Com~ tilileu Bornhâusen 
P. !kP. 

MIguel .couto Raul G!ubertl. 

SECRE:l' ARIO: Alexandre' Pi.end .... 

. REUNIõES: ,a-feira - às .16,00 hor .. 



t;luarta-felra 23 DIARIO DO CONORESSO NACIONAlCSeção 11) 

A) Para Revisão do Projeto que 
define. e regula 8 PROTE. 
çÃO AO DIREITO DO AU- O) 
TOR 

COMISSõES ESPECIAIS 

i 
OriaCia em virtude do Requet:tmento· 

n 9 480·62. do Sr. Senador Milton 
camp06, a.prova<1o em 'lO de lanell'o 
de 1962. 

Deslgnaüa em 22 de c.ovmOro de 
1962 

Para estudo das causas que 
difioultam a PRODUÇAQ 
AGRO pECUARIA e suas re
percussões negativas na ex
ln18tção 

Ortada em virtude do Requertmen
to nY 569-63 ao 6r. Senaáor JOSé 
ErmltlCi, aprovado Da seBsA.o de 30 de 
agOsto de 196~, 

prorrogada a.té 15 de aezembl'Cl AE 
1963 em virtude do ReQu·eruneoLo lul_ 
mero 19a·G2. apt"ovado em 12 de ae· 
zembro de 1962. 0es1gnacta em 22 ele agO.sto d.e UUi3 

<X>mpletaaa em t de janelrO ele ProrrogaCla por 1 ano em V1rtUOf 
1963. com a cteslgnacão áoa SenntJJ"& do Requer1mento [l~ 1 lSn-63 do 8tt--
Senadores vasconcelos l'orres e nhor Senador Slgetredo ~acb.eCO. 
Edmundo (.,eVl. aprovaelQ em '10 de dezembro "1f 

Prorrogad.a a.té 15 de Clezembro óe 1963. 
1964 em virtude ào Requenment;o nú· • . Membros (5) _ Part~~ 
mero l HHHl3 do Sr. Senador Mene· 
zes Ptmentei. aprovado em 16 Je de· 
zembro ele 1963. 

JOSé F'e.l1clano _ PSD. 
Slge!redO Pacheco IVlcePt.' 

i!8D. 
JOSé Ermlrto (P:t'~>i,je!lfE) - P'I'B. 
Lop~ áa ooSt·8 - (fUN_ 
Aurello V1anna IRelator) - PSD 

G) Para o estudo da situação 
do CENTRO TÉCNICO DE 
AERONÁU'IICA E DA ESCO· 
lA DE ENGENH'IPIA DE 
AERONAUTlCA, DE S JO
SÉ 00'6 CAMPOS 

Cr1&d8 em vtrtude ao t{equerlwen· 
te;. D" ·768-63. do Sr. Sena.ào: t'Mrt 
Catazantt aprovaQ.Q na. s.essá< tte ~ 
de aovembro de 1963. 

DeSIgnada em 13 ele DovembN de 
1963. 

Prorrogada até 15 ·de Cl~em!lro Q( 
1964 em vU'tude elo ReqllenmeOLo 1'1(1. 
mero 1.1:>8-63 do 5r Senador Ant,(). 
010 Juca aprovado em 10 dE 1ezem· 
bro .de 1963 . 

Membros 15) _ Partidos 

JOse f<'ei.:clano - P6D. 
Ruy Carneiro - PSD 
Ant--..oruc Jucá - PTB. 
Padre Calazaru - UDN 

MembrO$ (7) - PartJdOS 

01lberto MarInho - PSD. 
Menezes Pimentel - PSD .. 
HerlbaJtto Vleu-a - UDN. _ 
Milton campQs - ODI<. 
Va.sconceJ.os Torres _ p'rs. 
Edmundo Le" _ !'TB. 
AloysiO de óarvalho - f'L. 

Seo:-eta.rlo: AUXU181 LegUU&Ul'l. H) 
PJ....10 Alexandre Marquecs de Albu· I 
Querque Mello. 

Para o estudo das Mensa
gens do Poder Executr.o re· 
ferentes à. REFORMA AD
MINISTRA TlVA 

Reuniões: ~!!-s e 4'S telJ'U U l+ 
horal· I' 

CrlaQa pOI iniCIatIva ciD Cãrne.!·e 
B) Para estuílar a situação da E) Para efetuar o levantamen- dos DepuLado, aprovada oe,o Seu.do 

CASA DA MOEDA to da PRODUÇÃO MINERAL em LI' 1963 
; 
( Cnaàa em Vl.rtUQe Qg Requerlmen· 
to D'" 561-63. do Se. Senadol' Jerte.r. 
SOD ete AgUlar. aprovado em 1.- de 
agOsto ae ~9{)3. O~ "w;naoa tm 28 d~ 
agOSte de 1963. 

" Pronogacta até 14 ele março de J864 
(f,O dias lem virtude do ReQuer!men. 
lo oiUnero 1.160-63, do Sr. senadOl 
.Jefferson de Aguia.r aprovado eDl 10 
de dezemb~ de 1963. 

Membros (7) - Partida. 
JefterSOD de Agufa.I <.PresIdente 

PSD. 

WIlSon GonçaJves - PSD~ 

ArL!hjJ v1rgtl1o - EtTB. 
E01}I'lno(" t..eV1 - PTB. 
AC10lpnQ 'Franco _ ODN. 

Eur1CO Rezende (V1CePr~ldent.e) 
[)'DN. 

JOS&phat Marinho - S/legenO&. 

SecretArio: OfloiaJ Legwanl'O, 
PL-6, J. S. Castejon Branco. 

C) Para O estudo dos efeitos 
da INFLAÇAO E DA POllTI_ 
CA rRIBUTARIA E CAIV31Al 
SOBRE AS EMPR~SAS PRI
VADAS 

CTla.Qa em virtude do Requer1men .. 
40 0 11 631-63, do 8r. Senador Gouvea 
Vieira, aprovado na sessão do 8 de 
agôsl<> de 1963 •. 

Deslgnada em 8 de agOsto de 1963. 

Prorrogaá8 em vtrrude do aequen .. 
mento o' 1.16l de 1963 do SenlloJ 
Senador AttUto Fontana, aprovado 
em 10 de dezembro de 1963. 

DO PAIS e estudar os meios ~:;'eml.lros tUI) PartIdos 
SenaQures: 

capazes de possibilitar fi Wl1soo UonçaJves - ~'::;lJ. 
sua Industrialização Leitt Net.c.. - P::iD. 

Slgt:lreàti paclJeec - P.,";1..l. 
Argernu·c dê F'lguell'e,;10 _ p'l·S. 
Edm unO\: ueVJ .- P' J:~. 

CrlaCla em rutuae ao Requer:men
to nY 665-63, ào Sr " Senador ... ~ 
Ermirto, aprovado na· sessâ() de la dE 
setemb~'o de 1963. 

DesIgnada em 19 de setembro Cle 
1963. 
t'to~ogada em v1.l'tUàe do .. =teque~ 

rlment.o n~ 1.159·63, do 6r. Sena.d.ol 
Mllton Oampos. a.pl'OVadlJ na sessão 
de 10 de dezembro de 1963. 

M.embros .(9) - PartIdos 

José! t"eUClano _ el$u. 
AttíllO Fontana - P$D. 
EugêD.to Barro. - PSD. 
JOSf: B:rm1r1o tRe18WrJ -
Bezerra Ne1iC; _ P'l'B. 
Mot!!o Braga _ PTB. 

!'TB. 

Lopes da Oosta - UDN. 

MljtoD camp~ tP:e:nd.enteJ 
DON. 

JúlI<J LeIte tVlcePr.) - PRo 
secreté.1'1o: I\.UXiI!'" Leg1Salt4 .. 

PL-l0 Alexandre Marques de I\..lbu· 
querque Mello. 

ReunJões: 5lJ.,5 te1r86 à.s 16 Ilora.s. 

, 
F) Para estudar a situação dos 

TRANSPORTES MARITI-
MOS E FERROVIARIOS 

Crlad.a em v1rtude dO RequerlOleD
to o' 102-6a, do Sr. Senadol J .. ~ 
ErmJrl0, aprovado na sessão de 13 4E 
novembro de 1963. 

Oesignada em 13 de Dovem.brc elE 
,963. 

Adulpll( l'·rtinCo - dDN. 
JOM AgrlpulC .- OD~. 
Aurelll Vianna _ PSB 
Josapna1 MarUl-ho - Sem legenda 
Deputaaos: 
Gustavo Capanema ~f'/'e.:;;U1ente) -

PSD. 

AlleroaJ Jurema - P$U. 
Laerte Vlt.,1'8 - UUl'oi lSubsti':.Utdc 

pejo eplJtadr,; Mnaido w'guel:-al. 

I} 

HerWl IJI~ -' UUN. 
Doutel dt' A,ndradt" - P~D. 
ArDaJc;!c Ceraell"a _ ~$P. 

Jua.rer l'ã vora - I?UC. 
Ewaldo PtmO - MT~. 

Para, no prazo de trh (3) 
meses, proceder aú estudo 
das proposIções que digam 
respeito à participação dos 
trabalhadores nos lucros 
das emprêsas. 

MEMBROS 
Senador8.'S: 

Bezerra Neto - Presidente 
Afonso Arinos _. Vice-presidente 
Jefferson de Aguiar - Relator. 
Leite Neto 
NeLsOn Maculan 
EurIco Rezende 
Aurélio Vianna . 
Secretária' Aracv O'Rem}' de Souza 

COMISSõES ESPECIAIS 
PARA O ESTUDO DE 
PROJETOS DE ~MEN 

Setembro de 1964 3373 

- até 15 de dezembro de 1963 peto 
Reque:imenJ;.o 'l'l9-62., apr. em 12 àe 
zembro de 1962. _ 

- ate 15 de dezemb.ro de 196-4 pelo 
Requenmento 1.138·63, apr. em 16 de 
dezembro de 1963. 

Completada em 29 de outub;:o de 
196:::, J5 de m8.lO de 1963 e 23 de aDlll 
rje 1963. 

Membros (16) - ~a.rtidO& 

JeUerSUD Cle Aguiar - I?SD. 
Lobão da Suveua 123 de abrU 08 

19631 _ ?SD. 
Ruv 'Varllelro - PSD. 
Henedlct() valladaret: - PSD. 
Wl1son Gonç8.1ves l23 de &0:-11 dto 

19631 - PSD. 
OarneJ Kl'leger - UDN. 
Lope::; Cla. Dosta (29 ae ~utubro de 

i962> _ DDN. 
Mllton Campos (Vice-Presidenr.eJ 
Herlbaldo VIelJ"a - UD.N • 
Rw f'aJmelfa _ UDN. • 
Sllvé.5tJ·C l?erlcJes '23 de &Qrll c1e 

19631 
Bezerra Neto 123 de a.bri) de 19ô3} 

- !"I'B. 
AlollS<J Celso - PTB. 
NogueU'3 áa Gama _ PTB. 
Barros Ca:-val.bo· _ PTB. 
AlOYSIO d.e Carvalho !.PresIdente) 

_ PL. 
Mem de Sá - PL. 
Josapha[ MarinhO - SJegenda. 

K) Projeto de El11enda à Cons
tituição n9 7/61 

eQUI!; UISI'Oh SOI:UlB AS MATe.. 
RIAS DA COl\lPE'I'l!:,NC1A tJRJVA
-1'1\' A UO SENADO, lN(JLULNDO 
AS Oh ~U.,OP08 A EXONt!:ltA~AO 
ou. (;I!EFES OI! M1~SAO 01-
l'I..U,U.,\ 1'1('.4 PEIU\1A1\iEN'I'11 E 
APUUVAtt O ES'lABELECIl\IEN
ro u t<OMPIMEN'\'O " O ItEA
rA.uEN'l'O UE RELAÇOES 01-
PLOMA nUAS COiU .PAJSES ES
l'U.A.'\!GEIROS) . 

~e.la em 4 de outubr oõe 1961. 
Prorru"ada' - ~ ate "'lb de d.ezembro de 1962 oele 

Requr;:nrnellk: 030'1·61 .. apr. em H de 
tit'l.l!m'Orc áf: 19tH: 

- II.Le lD Oe aezemllro de 1963 pele 
Req i 1:J~Hj3 apr, em 10 de dezem
bro de 19ti::l 
Comple~C1a em 29 de outut)ro de 

1962 e 24 de alJ.l"il de 1962. 

Mt:fLlO/'O~ ~16) - PartlàO$ 

McnC;ll.'t t'imenteJ - P~lJ. 
WIJsOD OooçaJvel! (23' ae !l.bríl de 

196::tJ - eres1elente - pt5D. 
LoIJ3.<l dI:' Silveirtl - PoSD. 
RUj Carneiro 123 de abrJJ de 1963) 

- PSU. 
Gwo() MonCUn f.. de outubro de 

1964) _ P:::iu. 
E.'UtICO ~~ezende <23 de aorll de 

196JI - l!lJ!'<. 
Damel Kr1eger - UDN. 
MUCOn Campos (Vice·Pr"t.s'd,'i:D1.f) 

- l!lJN. 
ae.r\nalQI,. Vlelra - UDN. 
Lop'" da Costa - UDN. 
SilvestrE Pérlcle.s •••.•..• ) _ lVI'B 
VIvaldo Lima - PTB. 
Amau~ Silva (2-9 df aorll de ~963) 

- f'TB 
Vaga lO Senador pmto F'errelra 

(2;1 de abril de 1963) - aelaCOl 
PTB. 

AloySlO de Carvalho - E'L. 
Lino de Mat;oa - PTN. 

Membros 15) - partidos 

AttUlo FOntana 
PSD. 

- Presidente 

Prorrogada até 15 de dezembro l1:e 
1964, • em virtude do R.equer1meot.o 
u' 1.162-63. do Sr. Seuàdor JdII. 
LeIte. aprovado em 10 de dezelllbrc 
de 1962. 

DAS A CONSTITUICÃO l) Proieto de Emenda à Cons· 

Jose 
PSD. 

'FeUclano - (Vlce-Pr.1. 

JOSé ErmJrlo· - Relator - PI'B. 
AdOJpho Franco - UDN. 
Al11'éllo Vianna _ PSD. 

SecrelA!.rlA' OfICIal Loglala~hID. 
ft,..3. Julieta Ribei70 dos san~. 

Membros (5) - Partida. 

I\.tt.!llo Ii'oot.o.na - PSD. 
Slgetredo pacneco _ PSD. 
JOSé lI:rmtrlo _ PTB. 
Jl1neu Bornhausen - _ ODN. 
JdII<> Le1te - PR •• 

J} Projeto de Emenda à Cons
tituição "9 4/61 

(Q1Jl! OISPOE S08RE VENCi'j\lEN· 
TOS DOS IIlAGISTRA';OS, 

Elelr.. ,em 27 de lUDllo de 1961. 
Prorrogada, 
- ate lD de deaembro de 1962 pele 

Secretàrlo, AWdllar LoglSIatl ... Requerlmeul<> 609-61· apr. em 14 d# 
PL--10, Alexandre M. de A. MeDo. , dezembro de 1961. 

tituição n9 8/61 
,S()URh t;.XONEltA«)t\O POli PRO

POSTA 00 SENAVO O~ l'BEH 
DI!: !\lJSSAO 01PlOl\tA"l'It.:A Dlc 
CAt<ATER PI<RMANENTEI. 

Elelta am b Oe outUbrt. de HHH. 
Pro1'l'ogaua: 
_ a.té 15 de dezembro de 196:.! oelo 

Reoue:irnento 6()8-61. aprova-dc em HI 
dt'- janpirCl de 1961: 
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i _ ar,e Ü' ele JanelJ'o Ce 1963. pe,l.(l 
,Requenmell.!..o 781:62 aprQvaôo em U 

Con:pleLaCia é:n' 30 4e marçe 
1952,.:m de outubro cle· 1.962 e 3 

d<>' Joâo AgrlplDO '23 <le abrU de 196:l $) P' E ' i de _ Vice-PresIdente _ OJjN. ' rOleto de manda à Cone-
Oaruel KrIeger _ UDN. tituição n9 6/62 i ilo dezembro de 1962;. . 

I _ ate lb de dezembrc. cte 1964,- pelO 
~equeflmento 1.14U-63 aprovado em 

abril de 1963 . 

Memb~ HG1"- partld03 

JeUerwD ae' AguUiJ: - PSD. 
WIJ,soD OODçaJ\'~ 123 do IlobrO 

19~~v~tr~,ncl.. (23 de ebrU ãe (DISPOIl S08111l A ENTREG4 AOil' 
Nogueira àa O.ma _ PTB. AlUNlOlPlOS DE 30% DA ARRE-, Q.O de dezembro de 1963 .. 

I OOmpletada em 30 de m~ de 
11962, 29 d" outubro de 1962. 2~ d. 
'abril de 19153. 

19631 - ~Sl.i. ' 
d. Barros Car>alho _ PTB. I CAoAÇAO DOS ESTADOS QUAl~- i 

, l'Ioys1.o de carvalho _ PL. (DO EXCEDER AS RENDAS M1I1- J N1CIPAIS). 

M em orces fl6) _ partIda, 

RU, t,;arneU"o _ P$D 
LobáÕ ela dllveirs - PSD. 
GwCl(): Muod1D \29 de uutubro 

, (" Auréllo Vlsnna '23 de abril de 
dt, lt163) - Relator -. I?'SB Eleita em 13 de setembro de led3~ 

\ '.. --:-- Prorroguàa: .\, 
Menezes PlDlen.teJ - ~SD, . 
Ruy Carneiro t23 de a.b:il de IlHa? 

'" Pre.sldeute _ PSD. 

1962, - !'SlJ . 
Milton OawjlO:l - UUN. 

.fiencalClc Vielra - UUN. 
VJpe!' da .()J.sta - Ol)N. 

, Q) Projeto de Emenda à Cons-- ate 1. t\e clezembro cle 1963 pelO ' ' Requenmento a" t .lt7-83 aprovado' 
I LObão d/l SUvell'a - !'SO. 
I Jefferson ele A.gu!8J 123 da s,brU de 
'39631 - Pl>O, 

JuâQ agr:plDQ .2'.1 de aorl1 ele 1963) 
ti tuição n9 2/62 , em ,12 cle cle.embro olo !962: I 

- ULJ,N . 
IINS'J'I'nil NOVA OISCIUMINAÇAO - ate I> ae CleZembro,ae 1964 coe'" 

DE "lENDAS EM FAVOR DOS Requerimento 1.147-0 II&prova40 ... . Etirl~ iteZen08 123 Qe abrll Cf: 
IS6:h - lJDN.' . 

( G.U1<lc· MODd1D . t29 de outuaro: de 
'19621 _ P"SD. " 

lUUNICIPIOSJ. - lO tie dezembro ele lOOD..· , . . I 
Sl1~estrE pertCles 123" de abrO at EleUa :em ~ àe mato d.e 1962. 

19€~1 _ PTB. 
,oNgUW<i' ~HS' o~m.a ..,.;. f'fB. f'r~rrogtu:a.o: 

l Danle:' S:.t'leger - 'UDN, . 

1 Eurico Rezende (23 de Il.bril àe 
'\96::n' _ l'f1>N" ' t 

Milton' O'J.mpog - UDN.. . 
HerlbalcLo . Vieira IVlce·Pre:rtdente) 
~ ODN.· 

Bar.v:> Os.r';8$<J - P'l'S. I _ ate I.b de dezembro ele 1963 peJO 
Jo.saphat Mllrml'\o 1T,j ete a.brtJ de. ReQueruneot.o i8tH)~. aprovado em &:i 

Lop", Q11 costa - OD."I. 

19631 _ S. legO . \ de deiembro de 1962: 
AioySlQ d. carvalt,o ,- PL- _ atO 16 de dezemoro de \964 '>'lO 
LIDO <1e Matos - P'lN. I Requeumento l.145 ... 6:3 liProVQ.dO' GDl .' Vaga dQ Seoaàor Pioto Fe:TeU'8 

t"'3 de aOrU <lo 1962 - Relotm·_ 10 :if~ aezemotc de 1868. 
• • CClmp,et.aa.& em 23 rUI aDrU àe 

.0) PrOjeto de Emenda a Cons- lGÕ3. 
!P'Tn . 
~ Bezerra. Neto !23 de a.brU de l~~j MemQ!'03 _ Part1dOO t- ?TB. " r Amaury SU.. (23 de abrll de 19631 
,,.. PTB. 

tituição nY 11/6, 
tCRIAÇAO'Oh NOVOS 

. I.\1UNIUll"lOSl 

JertersoD de Aglliar - psn. 
wUSoit OQuçalves t23 de aoru ele 

19ô3. - 'I;l~D". • Vlvalde Lima _ PTB, .' 
:AloysIo de OarValho c_ PL. 
Llno de Matos - P'l'N 

l!.1Mta em ~b d.e Dip.rçc de 19611. RUJ' Carneiro - PSD. 
. t-'rorrogaçt\.O; , LQbão na Sllvell'a - PSD. 

_ ti.te 10 De dezembro cte .11163 ~lo Leite Neto '123" de -a.bl'll. dt? 19S3) 
( Req 194·62_~ aprovado em '12 ~ rtp,.. ~ PSp. 
M) Projeto de Emend'a à Cons. zemOro <1e 1962 ' MJ,tun Oampos - UDN, • . _ _ _ até. lo àe dezembro de 1964.: pfJt) Heribaldo Vlell'a Vlee-PresideD:te -

i. t.tUlçao /}9 9/61 Reg L143-63 •• prova<lo em :0 4. UDN. 
~ ',QUE ,MOI)WlCA 'o REGUlE OI< .dei.embr< de \963. . _ Menezes p1:mentel - pSD. 
1 DISCRUtiL"'-JA,Ç,AO DAS RENDt\SI Coopletada em- "l!J de õutubro .ae EuriCO Rezende l2S de s.bt1 ide 

96" . à ' b il d 196 22 d 1963) - Relato, - ODN. 
Eieita' em 20 du novembro d.e 1861, '·:hO" d;3 1~3~ r e 3 e' !8 . JU- Sl1,;,estre Perlcle.s (23 de abril d$ 
prorrogacta: " 1963) . - ?res.1dente - PI'B. -Memlm:.lIS _ Parttclos . N "um'" li::: '~am. wru 

j.' _ até 16 de dezembr,O de 1962, peto-. o.. u- ~ ~ - r"""-' 
iRequerImento' 605 61 ad JeftersoD âe Agul1l1 .... ~n.. Barros Carvalho - PTB.· 

"':.li • aprov~ o em 14 I:"Q.W". Aloysio de ,... ..... :-Iho - PL • 
uI de ... emb ....... · de 1961' . Wl''"OD OODÇaJ"" (2' de abril ele ~,,~ . ' ...~.... .t .. ' ~ .......,.. Llno de Matos - ~', · 1903; _ pSU. r-4n 

I' - ate l5 de, dezembro de -1963, Pelo ltuy Carne1t"o' _ PSI>. João Agripino (23 -de abril de 1963) 
t~equer1tnento "182-62 aprovàdo em 12 LOnâo aa SilVelI'8 ,_ PSD. - ®N. . 
~de de.;;embTO ele 1.:62: " GUldo MondiD l29' C1e lJututn'O de DanIel. Krteger' - ODN, 

, - até 16 de clezembro de 1964. pelo 196~) - PSD, .' 
lRequerunento l.l41...(1'3 .. a.provado 'em MtitoD camPas - "01J.N. 
~ .de dez;embro. de 1963. Henb!3JCK V,ieíra. - OUN'.· 

. ,>Lop" da Costa ~ OON. 
Membros U6) - SJartidca João Agripino 123 <te abrU de 1983) 

,(' Jellerson a •. _ '~3 ~e abri ~ UUN . 
de 19~31 _ PSP. . , ';'1moo "Rezende 123 de ..orll a. 

~eriezcli PtmenteJ _" PSD. H:6a~ - Ol>N. 
Filinto MUUer _ PSD. Silvestn !'erteles (23 d. abril de 

" Guldo MonàlD 1211 ela. outubrO de 19631 - p'm. " 
1ll&2) _ !'SD. Nogueira 1, oama. - PTB. 

: 'Ru) o..-nelnl 123 da abril de 1m Barl'o", cet>rWbc - P'l'B_ 
_ PSD. Aloys1~ de. Ce.rVOJbo - PL. 

• , Mlguel couto _ l?8P. 
~i DanleJ Krleger (Relator) _ Ol>:N. Cattete Plnbelnl 123 de abrlI" de 
· Eurico, Rezende .1.23 de o.b1''' A. 1963) - PTN. " ' 

,1ll631 - crD]I.' ,.. "" 
MIlton uamP<is _. ODN 
a.,1balela Vlolra - lJ1»i 
RUI i'almelra -ODN • 

. lJ.miury SlIva '- 23 ·de abril 4. 
'l963) _ li"l'B. . 

BalTO< OarvaJllo - PTB. 
Jl,rg./lUl'O de FIgueiredo _ PTB 
Bezerro Neto ''ia cle' abrU de iooa 

-, PTB, ,._ 
AloY'1<> de Oarvalho - Pio 
LI!to d. Matos - l'N. .' 

N) Projeto de Emenda à Cons

P) Projeto da Emenda à Cona-
tituiçãon9 1/62 . 

(OBRIOA'I'ORlED/lJl~ DII CONCUR
,SO PARA lNVESTlD1lRIl EM 

CARGO INICIAL DE CABRIWlA 
I! PROUlIÇAO OI! NOMEAÇOES 
INTERINAS). , 

- Elelt.., em '10 d. maio de 1969, 

Prorrogacla: 
_. até 15 de """.em!>ro dO 1962, \!$O 

Rcq 18:;..62 aprovada em 1.2 ela. <b
zembro . de 1962. tituição nQ 10/61 

, 'API.1LI\" fJ - até 15 ele dezembro de 1963 pelO 
, y-/\ . OAS V01.'AS DE 1M·, Reli. 1.144.63, apl'9vado em 10 de de-
POS1'OS DESTINADAS AOS '/IfU- zembro ele 1988. . 
N!CU'IOS) . COmpletada em 23 de abri ae 19Cb. 
liaeus . em 28 de dezembro de 1963. Membros - Partidas 
Pr.orogada: J~ner'QD <I< AgUW -, PSDL , .. , 

WUSOD \l.:>DÇalves llI3 à.e ""'"" de 
- ate IIi de'dezembro de 1963 pelo 19ti'.l1 - pSD, 

~eq ~83-68 aprovado em 12 de d<i- RUy oarnólro - PS, 
zombro de 1962. Menezes !'!mentol - pSI). 

R) Projeto de Emel;da à, Cons
tituição n9 3/62 

"AUTORlZA O' l'RlISONAL SUPE
RIOR ELEI'rORAL A FIXAIl DA-

• TA PARA A R\l4L!ZAÇAO DO 
I'L";BISCI'l'O ' PREVISTO NA 
EDENDA CONSTITUCIONAL N' 

.• _ ATO <loDlCIONALI; .. 

EleltB em 10 a. /Ulllo ae lIm. 
PtVrOiaçáO: 
_ ate lb' de' t!eze;nbro ae 1963 pelo 

Requer1DleDtc 18'1-62, aprovadO 0lIl ~ 
d. dez<!lIlbro de 1962.' . 

_ ate I! "'e dezembro dO '19M 0010 
RcquerimeDtc 1,146. aprovado em Ul 
de dezembro de 1963. • 

Oompletada em 23 aa al>rU de 
1963.' , ' 

Membl'ol! - ~lIl'ti_ 

Jefferson a. AgUllU - !'5. 
1V1IS013 Oonçalves 123 cle abrU de 

IOGaI - i?EID. 
Ruy oru-nelrO - PSP, 

.' I..ubà< a8 Silveira - pSD. 
Men .... P>meDtel - PSO. 
telte Neto '23 de abru d. 1963) 

!'SD. ' 

Milton CíUnpOS - UDN". 
Rer1balela Vieira - UDN. 
João AgripInO c 123 cle abrU de 

..; ODN •. 
1962) 

EurIco ftezende 
1963) - UDN.' 

llI3c1a aorU cle 

. Damol Kr\eger -, OON. 

I 
SUvestre Pérfcles 123/Ú1 

1963) :.. P'!'B,. 

Completáo em 'ia de lIbrtI de lOOS. I 
l4embl'oo - Partlda> 

'Jenerson aa Agu1Íl.r :.. E'SO. 
,Ruy Oarnare - PSP. , 
I..ubão t\e Slvera '- pSI). ' 

'W lJaoD OonçaJv... t2lI de abri 40 
1963, - i'SO. ' 

Leito Neto '23,i:63) _ PSD.' ' " 
Menezes Pimentel - Pre.s14ento. 
MiltoD 'ca.inpoa - UDN. 
Berlbãl<lo, Vlelnl _ OD!!. . ",I' 
Jo.saphat ,Ma.rInI!o _ <23.',63) -

Vlce-Pres1dente - UD:N. : , 
Oame; Krleger, _ UDN. -', 
Vaga 40 Senhor Pinto FelTelra:, 
Eurico Re~ende (23.4.63) - UDN .. 

126,4.631 - PTB. . 
Nogueira da G&IJ1D - PTB. 
Barros oarvaJllo - PTB." . 
Mero de Sã - PL. ' , 
MIguel Oouto 123 ••. 63). - E'SP." 

.' 

T) Projeto de Emenda à Cona
tituição n9 .6/62 

(AOnu,NTA PARA QUATRO O NO. 
MERO DE REPRESENTANTEf:l 
DOS ESTADOS E 00 DISTRITO 
FEDERAL NO SENADOI_ 

Elel"" em 13.9.62 
LProrrOgB:-da: . ' 
_ atO 16.12.63 pelo Requerimento 

190-6:1, aprovado em 12.12.62: 
_ ate Ib,12,64 pelo _Requértmento 

1.\48-63. apràvado em 16.12.62 • 
Completada em· 23.6.63_ , 

l4eQlbroo _ PartJcIo3 

Jefferson' do asullU - '1'SD 
Ruy oaruefro - !'SD 
Lobão, da SUvelra - aeJator 

PSO . ' -. 
PS"/;~ 'Oonçalv", (23.1,63):-

Menezea Plment-el _ PSD 

MUtoIl' CaQlpO> ~lJ'DN, 

Herlbaldo Vieira -, ODN 
Jos.pn~1 Ma.r1Db4 - (23, i.63\ -

UDN ' 
Daniel Krleger - ODN 
EurlOO' Rezenele - 123.4,63) - 'yt.. 

cO-!'reo!dente . -' lJ'DN. 
'" Vogo ·do S.Dador PInto l"e~ 
123,4,631 - Preslden~ - PTB 

,NO!fUetra da Gama. '- P'I'II< 
Barro! . Carvalho _ PTB 
Mero de Sá - PL, 
Júlio Leite (23 4,63) ~ !'l!. 

U) Projeto de ~menda à Cona
, tituição n9 7/62 ' 

IREVOGA 80 EMENDlf CONS1'ITV
CIONAL 11" '4, QUE' INSTI'rUm O 
SlSTll<>U PARLAMENTAR Di! 
GOVll:RNO E o AlI'!. 61 0& CONII
TlTmçAO FEIlERAL. DE 18 1lI11 
SETE~iBRO DE 19461. ., 

EleIta em G.I2,62. 
. Prorrogada: 

MUtoD Campos - UDN. 
_ ate 15 /ÚI dezembro !lo 1964 poto Herlbaldo' VieIra -OPN, 

E:eq 1.142-63 aprova.dO em 10 de ou- 'EurIco Rezenae (23 de atr.il 
tubz:o ele 1!lB3_ ~ ... 196:1-) ~ UDN. 

('~ No~uelr~r"à3 G~m8· - PTB-.' 
Sarrm Carvalho - !?Ta. 

de' Mem /ÚI sa' - PL-
• '\ Aarão StelIlbrucb _ M"l'R. 

_ até '15,12.63 pelo Requerlnlento 
791-62, aprovado em 12,12,6:1, 

- ali! In 12.64 pel<> Requorunento 
1.149-63 aprovada em 10.12,,",, ' . 

.1:,' Oompletada' em 23,6;63. ' 

, ' 

,/ 
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f Membros _ partidOS 
Jefferson de Aguiar - PSD 
:Ruy CarneIro - PSD ' 
Pedro Ludovico - PSD 
:WUson GonçaIves (23-4-63) - PSD 
J!enedlto Valladares- PSD 
:MIlton campos - VDN 
JIeriba.ldo Vieira _ UDN 
)l:urlco Rezende (23-4-63) - UDN 
DanIel Krleger - IJDN 
'JOão AgrIpIno (23-4-63) - UDN 
Amaury SUva (23.4. 63} - Pl'B 
iNoguelra da Gama - PTB 
Barros Canalho - PTB 
Mem de Sá _ PL 
Raul G1uberti - PSI? 

Y) Projeto de' Emenda 11. Cans-
" tituiçAo n9 1/63 
i.(TRABALBO DE MULHERES E !\fE· 

LeIte iNeto - PSD 
Amaury Silva _ PTB 
Dezerra Neto - PTB 
Vaga do Senador Plnlo Ferreira 

- PTB' . 
Vaga do Sena.dor Eduardo Ca.talão 

- Vice· Presidente - PTB 
Vada do Senador, Eduardo' AiJ
Eurico Rezende - Presidente 
MUton Campo. - UDN 
Daniel Krleger - UDN 
Aloysio de Carvalho - PL 
Josaphat Marinho _ Relator 

Em Legenda. 

Y) Projeto de Emenda Ao Cons. 
tituição n9 4/63' ",.,' 

(CONOEDE IMUNIDADES AOS 
VEREADORES) 

\ NORES E TRABALHO EM IN- De.s\gtlada em 20 .•. 63 
DtlS'IRlAS INSALUBRES). Prorrogada ate 16.12.84 pelo Re-
DesIgnada em 23.'.63 querlmento .nOmero 1.153.113, aprova-

(, Prorrogada ate 16.12.84 Dela Re- cio 0lII 10,12,63, 
,fluerlmento 1.150·63. aprovado em 10 OH b p ....... . 
de dezembro de 1963, _em r.. - -.....,. 

Membro. - Partidos Jeflerson de Ag".1I&r _ PIltI 
3e!.te.rson de Agu1a.r - PSD Ruy Carneiro _ PSD , 
Ruy Carneiro - PSD Lobão <L. SUv.lr. _ PSD I 
LOb1io da SUv.lra - PSD wu.ou (lonçalves _ 1'80 
Wilson Gonçalv.. - Relatar ~ M.n.... PImentel _ PSD 

Il'SD LeIte Neto _ PSD,' 
Meneze. Plmentel - PSD Am.ury Sl1va _ PTB 

Afonao Ar1D" - VDN 
Josaphat Marinho _ Sem 
Raul Giubertl - PSP 
José LeIte - PR 

Legenda 

Z.2) Projeto de Emenda 
Constituição n9 7/63 

à 

(TRIlNSFEltENCl.\. PARA 8 RE
SERVA DO MILITAR DA A'l'IVA 
QUE SE CAl'lDIDÀ'l' AR A CARGO 
ELETIVO). ' 

Designada. em 2, 10.63 
Prorrogada até 15,1~,64 pelo Re· 

querimento numero 1.155 w 6:i, aprova
do em lO'i2.63 

Membros _ partIdOS 
Jefferson de Agu1ar - E'SD 
Ruy Carneiro - PSO 
Wilson GonçaJv~ - PRO 
Jose Feliclano - PSD 
Walfredo Gurge) - PSD 
Argemlro de Figueiredo - Pl'B 
Bezenà Neco -:"' PTB 
&Jvestre Pértcles _ l?"l1l 
EdmundoLeV1 - PTB 
EurIco Rezende - UON 
MUton Campos - IIDN 
Aloysfo de Oarvalho - PL 
Afonso Ar1noo - OPN 
Josaphaf Marinho - Sem Leg-enda 
Júlio Leite - PR 

Setembro de 1964 3375 .. 
===-l 

Oeslgnai!.>. em ~5.5,1964 
Jefferson de AgUiar (PSD). 
Antônio Balblno U'SOl. • 
Wilson Gonçalves (PSOl. 
Ruy Carneiro (PSOl, 
Mene-zes E!imenteJ (PSD) 
Edmundo Levl (PTB). 
Bezerra Neto lP'I'B), 
Arth&r V1rgil1o fPTB). 
Oscar Passo. IPTB} , 
Afonso Arinos 100N)'. 
MUt<Jn Campos ,UDN) , 
Eurico. Rezende (UDN). 
Aloysio de Carvalho (PL)". 
Josaphat Marinho IBPI),' 
Aurélio Vianna (BPn. 
ANão Steinbruch .(BpI) , 

COMISSõES I 

PARLMlfmjiitlWS DE 

CRIADAS DE ACORDO CO~1 O 
ART, 53 DA CONSTITUIÇãO E 
O ART, 149. ALiNEA 11 DO RE
GIMENTO' 1l\'TERNO. I 

Leite N.to - PSD B • ..,...a N.to _ Pl'B 
Amaury SlIva - Pl'B ••• Vaga do Senador Pinto l7elTell'a 
Bezerr. Nelo - VIce-Presidente - _ PTB' ,~, 

PI'B SUvestre Pérlcles _. Pl'B" , 
Vagado Senador 'PInIo FerreIra 'Adalberto S.na _ Pl'B '~ 

1') Para apurar a aquisição.' 
pelo Oovêrno Federal. dos 
r.cêrvos de concessionárias 
de serviços públicos e a 
Importação de chapas dEI, 
aco para a Cia Siderúr
gica Nacional. . 'I 

Criad3 pela Resolução a11mero 11.' 
de J963, aSSinada pelo SenhoI NelSoll

l M.acula.n e mais 28 Senhores Sens.
(AUTO:\O.l\DA DOS MUNlt:;:1PlOS) <iores {apresentada em 30 de ma1c da 

Z-3) Projeto de Emenda 
Constituição n9 S/63 

- PTB EuriCO Rezende (23.4,83)' _ UDM "!soada em 22.10 63 
atlvestre Pêrlcle. _ Pl'B MUtou Campos - UDN Prorrogada ate 15.12,64 pelo Re· 

.Argem1ro de: Figueiredo _ PTB Aloysio de CArvalho _ PL quuimento nllmero 1.157-63. apro\'a-
EurIco Rezende (23,4,63) _ UDN Josaphat MarInho - Sem Legenda ,do em lO,li,63, 
MUlon oampos _ UDN - Jollo AgrIpIno - UDN Membros _ partld"" 
Daniel Krleger - VDN • _ Jetl d A ul ' E'SD 
Josaphst Marinho _ Sem Legench, er.sou e g ar -

Z) P ' E d' C . Ruy Carnelro - PSD 
Aloysio de Carvalho - PL rOJeto de men a li ons-. Jooe FeHclano " PSD 

_ titulção n9 5/63 Wilson Gonçalv.., - PSD' 

'11) Projeto de Emenda à Cons. 
tituição n9 2/63 

IDIREl'J'O DE PRÓPRIEDADE) 

(DISPO!! SOBRE O IMI'DSTO DE 
VENDAS I! CONSIGNACOES 

DesIgnada em 31.5.63 
Prorrogada até 15,12.84 pelo Re-

Bezerra Neto - ?TB 
EdmunOti L.eVl - P'I'B 
Argemlro FIgueiredo - PTB 
Melo Braga - PTB 
_'... Rezende 123, 4. 63} _ VDN 
AloysIo de 'Carvalho - IJDN· 
AlO!l.jO MinO. -. UDN. 

1003'. . , 
· Des1gnada em 31 de maJo de 1963 
~ Prazo - 120 dias. ate 28 de se
tembro de 1963. :1 

Prorrogaaa: 
_ Por mais 120 dias. etn vtrtude 

da a.provação do Requerimento 00.-, 
mero 656·63. do senhor Senador JoãO 
Agripino, n~ \ sessão de 18 de se'.em·· 
bro de 1963 121 boras). 'I 

_ pDI mels um ano ,em virtllde da. 
aprovação do ReCluerimento nllme\'G 
1. t73~(j3, do Senhor flenador Leite 
Neto. na sessão de 12 de dezembro. 
de 1963, 

o • Membros _ partidos 

Josapbat Marinho - Relato:' 
sem Legenda, 

DesIgnado> em aS.4.Ga quer1mento I1l1mero 1.1S4-83, "_ 
Prorrogada: vodo em 10,12.63 

Jeuerson de AguIar - PSD 
LeIte Neto IPresldeIlte) - E'SD 

- NelSOn MacUlal1 - PTB 
'Jollo AgrIpIno <Relator} - ODN ;... até 15,12.64 pela Requerlmel1lo Membros _ Partld .. 

1.151-6B, ",provado em 10.12,63. 
Auréllo VI""'" - pTB 
Jtillo Leite - PR ' 

· Jooaphat Ma.rlnho - Sem Legend~ 
JetlerSOD <lo Agular - PSD 

Membros - Partidos RIl3 Carnelro _ PIltI 
Jetleroon d. AguIar _ P16D Loba.o da SIlveira - PSD 2-4)' Projeto de Emenda 

Constituição n9 1/64 

I 
à 2') Para apurar fatos aponta, 

dos da tribuna do Senado 
e outros, relacionados corri, 
irregularidades graves e 

R C elr Pr··ldente PSD Wilson Gonçalves - PSD, 
uy arn o - - - Menezes Pimentel _ PSI> 

Lobllo da SUvelra - PSD LeIte Neto _ PSD 
Wilson GonçaJv.. - P8I) 
Menez.. Pimentel _ PSD Amaury SIlVa -PTB 
Herlbaldo Vieira _ Vlce-Preslden. Sezerra Neto - PTB 

to _ PSD ... Vaga do eenador 

(E1eiCãCl automãtlca til.. Vlce-prte .. 
s1den~e COIll o Presidente da ReDÚ

HUmberto bl1ca} 
. ' . ,,!lesignade ,em 26,2:1964 

1i"I'B S" Pl'B Neder - PTB ' 
Amaury uva - Argemlro de Figueiredo 
Bezerra Nelo - Pl'B P' ..... A ll'er- Eur!co 'Rezende - UDN ..... vaga do Senador ~ Ml1toD Campos _ VDN 

re/ra - PTB DanlBl ,Krleger _ IJlJN 
SU.ostr. PtrlcJes - PTB Aloysio de OUV·n.- _. PL 
ArtItt Vlrglllo - PTN ~ .. " 
EurICO Rezend. 123,4 63) _ VDN Joeaphat Marlnho - Se mLegenda 
MUtoD oamPOll - Relator _ UDM ' . 
JoII.o Agripino _ IJlJN . Z-1) PrOjeto ,de Emenda 11. 
J"""phat Marinho - Bem Legenda tituicão n9 6/63 
Aloysio de Casve.lhO - PL • 

(INELEGIBILIDADE) 
X) Projeto de Emenda à Cons- Designada em 3.10;63 

tituição n9 3/63 Prorrogado até 15,12,84 oelo ao-
, 'querlment,; nl1mero 1.158-63. aprOl.· 

(DISPOR SOBRIl A âDMINISTRA· do em 10 12 63 
ÇIlO DO DISTRITO FEDERAL E 
MATERIA DA COAIl'ETllNOlA Membros - Partidos 
Il'RlVATIVA DO SENADO). a Jefferson Qe AguIar _ PSD 

DesIgna0" 'em a,5,G3 
Prorrogada até 15.12,64 pelo Re

'querlmentc I 152-63. aprOlado em 10 
de dezembro de 1963. . 

Membros _ Partidos 
Jefferson de AguIar '_ PSD 

'Ruy Carneiro - PIltI 
Lobão da SUvell'a _ PSD 
Wilson Gonçalves PSD 
MenezelI Pimentel _ PSD 

RUj Carneiro - PSD 
wuson GonÇl\l'V~ _ PSD 
Jose Fel1clano - PSD 
Wal!redo Gurgel "" PSD 
Argemlro d. FigueIredo - Ii'TB 
Bezerra Neto - PTB 
SUvestr. Pérlcles - Pl'B 
Edmundo t.eVl - P'!'B 
Eurloo Rezande --: UDN 
MllIon Campos _ UDN 
AlOYsiO de carvalho - VDN 

Jet!erson de AgUIar U'SD). 
Ruy CUIDeirc <'pSI)... , 
Lobno cII. S1Ivelra IPSlil. 
WU.son G:Jnçe..lvei; \PSD) .• J"". FeUrlano ,PSDI. 
B~zerra' Nett. P'I'B) 

,êrt.hur Vlrgllk ,P'l'B). 
AntOnI>- JUcá,P'!'B). 
Oscru PaSSOS (PTB) , 
AntOruc Ca.rlo~ 'UDtn. 
Aloysio de Carvalh., IPLl; 
EuIic( Rf'zendp tUD.l'U. 
MUton Campos (UDN). 
Josaphat Marinho <E,PIl. 
Jtillo t.eiteIBPI) 
Aurélto ViaJ:na lBPI> .. 

Z.5) Projeto de' Emenda_ à 
Constituição n9 2/64 

{Da nova redaçãO à al1nea 0, do 
"r!, 101 e aJ item rx do art, 124 da 
COnstltulção Federal a Ilm' de esta· 
belecer que sejam Droc&-~Ds e 1u1 .. 
gados nos cr1meE comuns! . 

- os membros do con~~1 Na-
cional. pelo Supremo Tr! Fe .. 
deral, 

_ OS membroo das AAgemblélas Le~ 
(II.sIatlvae. peiDO TribunaIs d. JustIça). 

. corrupção no Departamen"l 
to de Correios e Telégrafos, 

Cr1adá .pela ResolUÇão DWner( 83 1 
de 1963, asslnad. pelo senhol Jet-I 
terson . de Aguia.r e maIs 83 Senhores I 
SenadO'l.es IBpresentada na: se.s.sã.o da 
3D ó. outubro de 1963). ' I 

Pra"; - até o rtm da sessão iegls'l 
latlva' de 1963. 

Prorrogaçllo pOr 90 dlae caté 15 de 
marçO de 1964) em mtude do Re.; 
Querimen.tc númerO 1.163':63 :lo Se_ j 
Ilhar' ~enadar Wilson Gonçaf1'es 
aprovado na sessQo de 10 de dezem .. 
bro de 1963, (2\,30) • 

DesIgnação em 6 de 1\ezembro do 
1963 ~ 

-Membros (li) - Partidos 
Jefferson. de Aguiar - PSD 
LeIte Neto _ PSD 
AIltU!o Fontan. - PSD 

· Wilson Goncalves -:- presidente -' 
PSD ' ,I 

Artur Vlrgnto - PTB 
Bezerra Néto r8 .11, 63 - Vlce~ Pre .. 

31dente - PTB 
Mellc Braga _ PTB 
Joa.o AgrIpIno _ IIDN 
Dante) Kr1eger - IJlJN 
_ Rezend. C234 63. - ODN 
Aurélio Vianna -' PSB 
Secretár1o: '. Aux1l1ar Leg1:<;laUvo. 

PL-9. J, NeJ Passos Dantas. 
Lobllo· de BUvelr. -, P8D 

" 
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.ANO :UX - N° 176 CArlT AL FEDERAl • SEXTA-n:IRA, 25 DI' SETEUBIIO DE 1964 

• ::e: • W_ .u. _s= __ A 

CONGRESSO NACIONAL 
l'RESIDÊNCL\ 

Conv<t(".u;ão de sessão éonJunta I)al"a apreclaç:lo de t'eto Presidencial 
Sessão ConJunta 

O Presidente do Scnac10 Federal. nos tênnos da art. 70. I 3°, da Constt· 
d,çáu d da art. 1°, n° IV, do RegiInento Comum, designa a sessão conjunt~ 
reallzar·Se no dia 30 de .setembro corrente, Qs 21 horas 8 30 minutos', pata 

IlreclaçfLo do veto presidencial ao projeto de Lei tnO 1.13'7-a, de 1963, na 
lâmara e n° 110. de 1963. no Senado. que altera o art. 189 da Lei n° 1. '11], 
t 28 de outubro de 1952, IEstatuto aos Funcionarios Públlcos Clvls da Unil\o) 
ti tocante à acumulaçAo de cargos pelos médicos. nas autarqUías. sem pre-
l1zo da matéria parl\ essa sessão Já programada. 

Senado Federal, 9 de setembro de 1964. 

. Senador CAMILLO NOGUEIRA D" GAMA 
Vice-Pl'cslaente, no exerclcio 

da Presidência, 

o Presidente do Senaào FederaJ, nos têrmos do al't. 70, J 3°, da Cona
tUit;ão e do art. }IJ, nO IV, do Regimento Oomum. QonVOCa as ctUal! Casas 
) Congl'esBc.. Nacional ,para. e~ aessào conjunta a reaU'Zar-se no d~a 30 
• setembro do anti em' curso. é.s 21,30 horas, no Plenârlo da CAmara dos 
eputados conl'lecerem dOI seguintes vetos presidenciais: 

- Ao t:'roleto de L..el nO 2.04l3·04 na CO,mara e nO 84-64 DO SenadO. Que 
ttlngue cal'gos e cria outros., no Quadro da Secretal1a do Superior lTlbu
Il MJljt,a~' e dá outras provtdências !veto parcial! e . 

- Ao l:'I1'oleto de Lei nl) 587·A-63 aa Câmara e O" 91·64 tiO Senado, que 
\tende para O exerc1clo de 1963 a vigênOia do credito especial de ....• .• 
: 500,000.000,00 (quinhentos mJlh6ee de cruzefros) autortzada pela Lei 

~ 4 115 de 1962. a tlm de atender a d~peSé eleitoraIS (ve.Co t-otaD. 
Senado f"ederal, em 27 àe lIgõsto de 1964. 

Senador CAMILto NOGUEIM DA GAMA 
Vice-Presidente no exercicio 

da Presidência 

o PtcSldp.rte do Senadr, 'FerleraJ, nos tênnos do al't, 70, § 311 , da Con.c;tl~ 
tição e do art. 19, nO IV, do Regunento Comum, convoca as duas Casas d(l 
Gngresso Nac10M.l para, em sessâl' conjunta a realizar-se no dJa l° cje ou
Ibro do Iloa enl curso, às 21.30 noras, no Pienllrio da Câmara dos Depu
,dos, c<lllheceJ'em dos seguintes: vetm presidenciais (parciais): 

-- ao Pr()Jeto de LeJ nO 4, <1e 1964 'C,N." que modl11ca a leglslação 
UI impostes d2 .:onsumo e tlo sêío fi dá outras pl'ovidênclas; -e 

- ao Projp.t.O de Lei n9 2.067.6/64 na Câmara e n° 85. de 1964, no SP._ 
ido'. que altera a Lei o~ 4.131, de 3 de setembro de 1962, e da out.ras pro
DCla:S. 

Senad0 Fec:eral, em 2 de setembro de 1964, 
senador C.'I.:'ULLO NOGUEIRA DA GAMA 

'Vice.Pl'eSidente, no exercício 
da Pl'e.5idêncla, 

-'-

o Fresidentc do Seu::.do l,<'eoerRl, nos têl'mos do art, 70, § 39, da OOOs" 
tituição e do art. 19, n';! IV, do Hegunemo lJotuum, (1e~lg;nu Ll. :>e~.'Jao 1; ..... 0 .. 

junt.~ 11. reallzar .. se no ÓUl '1 de outubro prOX1IDo, as 21 nOras e :10 mm,llOs, 
para apreClaçao dO veto pre/;:denClal ao ~Jeto c::e LeI (n? 124, de 196J, no 
Senado e n9 2.084-8, de 1964, na Câmara) que moG1fica o art, 16 do De
creto-lei n9 5.452, de 19 de maio àe 1943 lCossouaação URs Leis do l'1' .... 
balbo) • .Bem preju1zo da materla para essa. sessão já program~da. 

Senado Fec:erú,l, em 16 de setembro de 1964. 

AURO MOtrnA ANDRADJ,; 

o Presidente a.v SenaGo l'''eaeraJ, nOS 'termos do arL 70. § 39, da Con,~
tituição e -do art. 1'. nl} IV, drJ Re-glnlento comum, convoca as duns Ca.,.;us 
do COngresso Naclor.:al para em se~âo conjunta a rea.i1zar-se llQ dIa 13 ae 
outUbro, do ano e:n curso as 21 noras e 30 minutoJl..1 no PlenSrlQ da, Cã .. 
mara. dQS Deputados, cünlleceH~rn aos seguIntes vetos presldencls..s: 

- ao Projeto de LCl nl} 2. 14QuB-64, na Câmara e 0'1 U2-64, no serwdo. 
que autortza a Boclpdaae Br8SlJejul c'e Educação a alienar terreno que .he 
tol doado pela unao Federal (veto parCial) e 

- ao Projeto de Lei n9 10'Í~8-63, na Câmara e nl? 35-64, no senado • 
que da nova redação 80 § .t.\> do art, 77, da Lei nQ 3.807, de ~W-8-60 - Lei 
OrgânICa. da previdência Social 1 veto total I • 

Sena,do l'~ederal. em 18 Cf! setembro de 1964. 

AURO MOURA ANDRt.DE 
Presidente do senado Federal 

Ses~ão Conjunfa 

2a Sessão I~egi~lath a. 

5a l.eg'isla. (ura 

Em 215 de setembro de 1964, às 21 horas e :W 111m tiros 

ORDEM DO DIA 

DiSCUSF.ão, em turno tinico, do Projeto d(' Lei n9 5 de Hl64 <C. N )' 
qu.t autoriza Q "Centl'ais Elétricas BraSiLeiras S.A.· _ ELETROBRAS" ' • .! 
a adquirir, por compra, açõe.'S de emprêsas concessionárias de serViços pú
blicOS que m-enciona e dá outras pl'Ovitências, tend,o Pal'ceer, sob n'" 15 
de 1964, da. CQmi.s.sâo Mista. • 

Sessão Conjunta. 

%'I Sessão Legislativa Ordinária. 

sa Legislatura 

o, PreSl~ente do Senado Federal, nos têrmo' do .rt, 70, i 3' da Cons- Em 30 de setembl'o de 1964, a' S 21 hOI·'s e ,·n. ml'nlltos Uiçao e do art. 19, n9 IV, do Regimento Comum, convoca as duas Casas a ,JV 
Congresso Naclonal (Jai"a f ~m se&são ,Jonjuma a real1zar .. se no dia 7 de 

tubro, As 21 bOras e 30 ,'!llnuto., no Plenátl'J da Câmara dos DeputadOS, ORDEM DO DIA, 
[]heCel'fW) dos segu1nteE vetos prea!d.anola.í$: 

- Ao PrOjeto je Lei n.' 2.(lg8~8~6f, lla, ~Ama1'4 e n.() 97·64, no Senudo, 
e 'estabelece normas para" !:e!taçà.t_ de 5ervlçoJÕi, e obras e aquisição de I VETOS rItES1DENCt'ArS 
lterirus DO Senlço Pll.bllco cL\ fJnlA.c, e dfi outras D~'o,;r!dênclRS; 

- Ao ptoJeto de LeJ n t 3.09()'~B·'H$ na CAmal'í:, (; nft 128-64, no Senad.o. 19 - Ao Pl'ojelo de Lei n9 2.Q23-60 na· Câmara e 0>1 84-64 no Senado 
B tl'amtf're para a Unlver.sldt'Ht~ cto Bl'S-fíll () Etcl'jtór1r., Técnico da Ci- qUe extingut! caJ'g08 e crIe- out.ros, no Quadro da, Secl'l'!laJ'ia do Sllp'!r!-ol' 
tle Ulljvel'~ltárla. da DJvtBão ,j .. !!:d1fiC!Oa. ,'?l.ibllCOS do !)t>partamento AQ:~ \ Tribunal Ml1lt-ar. e dá outra,s providências jt~ndo R~latório, sob !1? 1e. de 
I.D1strath·o do Sc!rlço p·~t·~!::,.;, c:. db. (lutr~ j):'"0'Jjdenc~as, - 1964, da Com1&'::.o Ml:ita). 

Senaco Federal, em 15 de ,;'~cembro t~e 1964. j 29 - a() Pl'ojeto de Lei Di 5&'1-4,- 63 lla Câmara e uI' 91-64 no Sm...do, 
AURO MOURA l~NDRADE ,que estende, para (J e~ero'cjo de 1963, a. vlgêllcia d(! erédit.o especinrlle 

.. 
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Cr$ 500.000.000,00 antori:z.cdo flela Lei nl? 4.115. de 1962, & fim de a.tender 
a despesas eleit-orâ:i.s;'1-e:ndQ ReJ"atól'io. ~1$119 1:7, de 1964, da. ComL-sSã·o MUIta. 

'Jt .f <;.~ < • ,.f";:";t.·' i> : '; 

3'9._ ao projeto··tle~~~i n9 f.'137-.»:16B' nu. CâJn-s.·ra e n9 11{)~63 no se
nado que altera. o art. IS9-',dlt!·l:tê'!"n9 1.711, de 28.10.1952 (Estatuto dos 
Funcionários PúbUc<l6 CiviEl da União) no to(:.ante à acumulação 4e c~rgos 
pelos médicos, nas autarquias, tendo Relatório, Eo(ib n9 2(). de 1964, da Co-
missão Mista. 

ORU.'NTAÇAO PARA A VOTAÇÃO 

Cédula u' 
1 

veto a que s;~ refer~ 

19 

2 
3 

COMISSÃO MISTA 

29 
39 

que l\ltera o ·art. 189 da. Lei n' 1. 711, 
de 28 de- outubro de 195-2, que diS .. 

Incumbida de apreciar o Veto Totul põe sôbre ·El. acumulação de eargos, 
do Sr. Presidente a.a .República ao pelOS médicos nas autarquias. 
projeto de Lei da Câmara na no, Iniciando os trabalhos, o Sr. Prc
de 1963 (projeto de Lei n? 1-.137-B, sidente concede a palavra. ao Senhor 
de lS-63 _ 11.a Cdmara) que altera Deputado Celestino 'Filho que, ·na. 
o art. '189 dtI Lei n" 1.711, de 2& qua.lidade de Relator, tece considera .. 

de outubro de 1952, que. dispõe -só- çõe.s consubstanciad.as em Relatól'io 
bre a acu1nulaçáo de cargos. pelOS clrcunstancI.al1do ao origem e tra.ntita
médicos nas autarquias. ção da matéria nas duas Casas do 

I" REUNI ... 2tO. DE INSTALAÇAO, Congress.Q Nacional, bem -como as Ta_ 
REALIZ.-\PA EM 21 DE SEI'EM.BRO zões nas qua~s se fundamentou o Se-

1004 nhor ~esidente da República para, 
DE. . no uso de suas atribuições cons.titu-

As· 10 hóras. do dia vinte e um de cionais, apor seu Veto ao "Oroces~;ado: 
setembro do ano de mil novecent.oo em tela, . 

Em discuss&,o, não havendo quem 
mais l1e[{eje fazer uso da. palavrl\., o 
Sr. Pres·ident,e determina seja. as.'Ji. 
nado o ReJa tório, 

e sessenta, e quatro, na. Sala das Co
missões do senado Federal, presentes 
os Srs. ~el1adores Sigefred.o pat·heco, 
AntÔllio Jucii. e Aarão Steinbl'uch e os 
ar5. Deputa.do3 Celest.ino Filho, João 
Alves e Flores Soares, reWle··te -a. o~ E nnda. ma!.s havendo a t.ratar, en_ 
m1.S.são Mista incumbida de s..pre<:1ar cerra-se a. :a~uniã-(), lavrando eu, José 
o VetD Total do Senhor Eresidenta ela Soares de Oliveira Filho, Sécretárlo, 
/República a..o Projeto de Le h:\a Cà~ a presente a;~a. que, uma vez a.pro-· 
marQ n9 110, de 1963 tProjeto de Lei vada, ~ení. assin..'\Õ.a p"elo Sr, Pres)-
n9 1.lS7-B-63· _ na Oâ.mara> que aI" dente, . 
.tera. o art .1119 da Lei n9- 1.71.1. de 28 _____________ _ 
de outubro de 1952, que di1põe sObre 
a acumUlação de cargos pelos médicos 
nas a.utarquEas. ' 'I 

Em obediência' ao preceito Rêgi-. 
mentnl} assume a Presidêlieüt. ô Se
nhor Senador SigeÍ"redQ Patheco, ~ue, 

: de~larando 11istalada a C o m i S 8 ã. o 
: Mista, det.ermina. seja precedida 11 
· .eleição para. 03 ct\ygos de Pre~ldentç 
e i"espectivamente, através escrutin10 

· ;secreto, por cédtJ!is Jninominais. pre-
· visto no a.rt, h"r d() R~r:;hncnto In
terno, parã tanto designando EScrU
tin.J.dor o sr. Deputado João' Alves. 

concluída a. votaç.ão, apura-se o 
seguinte resultado: 

Pera. Presiden te: 
Sellador Sigefre-do Pacheco - 5 vo-

tos. . 

Senador Antônio Jucá ..:....~ i ,,'oto. 
Para Vice-Presidente: 

Deputad{) Flores Soares - 5 vo
tos. 

Deputado' João Alves -' 1 voto. 
O S:r:~ Presidente, após agradecer 

'.RELATóRIO 

])a Comi8séio Mtst.o, i1uiumbUl4 
<te.. a:pteciar o veto do $1. Pr.~s!
(lenUl. d4 Re/>Ública ao PTojeto 
ele Let da camara n9 L137MB~6:3. 
(np senaO'·o n9 110·6:», que tU~ 
tera o artigo 189 da Lei nÜlIl-eTo 
I. 711. d. 28 de outubro ao 1952. 
(E-8f.C.turo dos Func101Uif'!os pú .. 
blicos civis da uníao) , ó qual dtg ... 
pik s6bre a acum.uta~~áo a.e 
Ca1"g()~, petas meàicbS, nas au
tarqlfÍQs-· 

IRt:lal.Q!: De.pUta.do Celestino Filho 
Q Presidente da. Repú:,Uc.i; no uso 

das suas atribuições constitucionais, 
- a.rt1g()s 70, parágrafo 1'l", e 87, n. 
- houve por bem negar SJ.ução a.o 
Prõjeto· de Lel 'da Câmara número 
1.137.B-63.. (nl) .Senado ·u9 110-63), 
pO!' Consiít3rá-Io incon.sti·,u~IQna.l * 
cpntrário aos intel'~ses ·nacíona.i.s. 

EX, P E O I E N,T E , , . 
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA N.ACIONAL . , . , 

DIRETOR· <õlE!..RAL 

ALE'ERTO DE': BRITO PERE':IRA 

. I 
CHPFE 00 SERVIÇt~ DU "·UI,n.IC:AçbEI7 . CHa.pa DA 8Eç:Ao Da IlitG!OAÇÃQ 

MiJR1LO FERREIRA AL VES FLORIANO GUIMARAes 
I 

OIÁ-RIO DO CONGRESSO NACIONAL:. 
SEÇÁo II 

• 
tmplQ.$3O IlP.J oiíclflau do [)epartameníO Oi ImprtllSS' ·Ne.cional 

- BRAstLU 

ASSINATURAS 

IIEPARTIÇõES I PARTICULARES ) 

Capital e Interior 

NlNClONARIOS 

Capi1.al.iI JntcTlo . .r 
Semestre •••••••• .;... ~ Cr$ 50,00 Semestre •••••• .... .. Cr$ 

1 
~ .......•... ~ ... Cr$ "no 95.00 Ano ................ Cr$ 

89.00 

76.00 

Exterior Exter"Of . I 
A~o ••.•••. 0 •••••• ~ • • Cr$ t3G,DO Ãno •••• e· ....... '''' ••• Cr$. 108,01 -----'._----'---..,--..,...,......----

- .Excetuadas \ a8 para o e:x.terior~. que· serão e.elpfe anuais, as 
assmaturas pOder''jBo.ão to~ar,' em qualquer época.. por seis meses' 
ou' um ano. 1 

- A fim de I)bssibilitar a rem~ua . de :valores acompanhados de 
eso.larec·imentoa qU!1nto 'à sua aplicaçio, soUcJtamo8 dêem prefert1ncfa 
.. reUlessa por me(-o do Ch$qU9 Ou 'Valê postal, emitidos I favor do 
T"'soureiro do D8p~tamcnto de Imprensa Nacional. 

- Os suplementos às edíções. doa 6rgãos oficiais IJerão fornecidos· 
aos assinantes s6m~Jlte mediante soUoftação . 

- O· custo do húmero at.ra~ado ser' aorescido' de Cr$ IMO 'f ·por 
e:.:erç:icfo c1eCDmrIo'~ cobrar .. se-io mais CrI 0.50 

------~--,----·T------~----------~--------~----
prOi"biçáo a qUe se retere J ar:t. 188, tri.to. Fed-ere.l, julgado em ;;,.essãp dfll 
da. Lei 1. 711, de 28 ~de ou!;Ubro' de 4 de dezembro de 1957. <' 

1952, (Est~,t\i.t{) doa F. nc1 )~hrlos Pú- TR.AMITAÇAO .DO PRO. JETO 
blicos Ch'!s da UnUto) I "\) médiCO 
que exerça, com perfeIta. com.pat1bi- o Prejeto orlginâl es~ã, 8.t.sim redt ... 
dade de horário. do131cargo,g em dí''': gido: Art.' 19 O artigo 189, da Lei nt 
versas autarqUias, ou um cargo pÚ·· 1/7H, .de 28 de outubro de '1952, pas-
01100 rederfi.\, est.a.<fual ou ~r.umcipal sa a vigorax com a seguinte reda .. 
com outro em Entidatle Autárquica", ção:. 

JUstiflcaoo·o a opo:rtunirlade da 
medidà assim' argtunenta. seu autor: 

_ l'Ora, veríUcamt.hi c;ue a.s 
d~sá.cumU1ações I prcjuóica.rão, 
pl"incipà.lment.e, a. \ :ldntlllistração 
pUblica e a coletl.vi.da.dé brasi
leira, pill.'que a.. maioria dos ór· 
gão.s ttc.aria .sem ' méilicc para 
a.tender ia" nece&'Jlélades do ser_ 
vtço, e o povo pagn,rá, no;:, con_ -
sultól10s o que jl:\ If>ag.a. ,1onlpul
sôriamente à.s rn~:tí~Il.H·Õ€s para. 
fazer jus à- assfst~!n~'.tt. nledica. 

"Art. 189.·A proibição do .rtigo 
188 estende à acumulação de 
cargO.'; da Uníão, oo.n OS E'itadOS. 
Distritô Federal, M'.tniclplos, En_ 
tidades Autárquloos. e Soc1edad~ 
de ECOll'omia Mi6ta. 

Está isenta. desta. proibição /' O 
m~dl~o 'qUE> exerça, oom perfeita. 

. ;~=t~t;:;i;f~eersact; a~?~~dias,d~~ 
um cargd-. 'j)úb)i.cG federal. esta
dual OU municipal com mttro em 
Entidade AutárqUica" 

• seus \lares a sua eleição desígne. O 
Sr. Deputado Celestíno Filho, Rela
tor da matéria precípua à. ComissRo 

Por outrQ lado a ]t>Jll'tituiçáo 
o PROJETO Feder.al quando PN'i'oe 9 aCUlnu· 

Ao ser a. prop.J.Siçáa AJ'l'eCl:ldà pellt 
Comissão de Constitui~ão e Justiça.. 
da Câmara: o Relator, DepuLp..do Ce-
lestmo Fi)bo, por oonsiderú~·la ma1. 
de acOrdo.) com 8. técnIca Legisle ti~a. 
sugere um substitutivo, que é Bcelta: 
por aquela Comissão, passando, então. 
Q Projet.o, a t.er a seguinte forma: 

Mista. ' 
Nada. mais havendo fi ti'atar eU

cerra-se .n reunião, J~vrall<lo cu, .José 
$<lares de QU."ei:ra Fllbo, Secret.ário, 
s. presente ata que, uma vez npl'o
l foada, ;'lerá assinada pejo Sr. Presi. 
<lente. 

2' mWillAO, REALIZADA NO DIA 
22 DE SETEMBR.O DE 1964 

As 14 horas "do dia vinte e dois 
de setembro de :mil novecentos e seS
t>;::nta e quatro, na Sala. das COfillS
t'ões, sob a Presidência do 8r. Se.na
dor Sigefl't><lo Pacheco. Presidente, 
presentes os Sr. Senadores' Antõn10 
Jurá e 1\tirão Steinburch e 05 senhO
res Deputa@s Celestino Filho, João 
Alves. e F!ores Soares, reúne-se li 
Comissão Mista.. Incumbida de apre. 
cil\r o Veto Total do Sr. Pre.,idente 
da República ao Projet-o de Lei da 
(.."'l\mara n9 110. de 1\!63 (Projeto d~ 
l.lel nC' 1.131~B-ú3 - ne.. Câmara) 

O .·Projeto v,c~ado. tem. iX,r obietiYo Iação do cargo rmbhco nãc .in .... 
modificar o art. 189.· da 1.p.J riúme).'o clui as autarquia·f:;·e soc..ed.ad.-es 
1. '111, de 28 de outubro 1e 1!1$:;, (Es~ .de economia. míSt.;J., o 'lue evi .. 
t.atl,1to dOS Funcionários Givis lta. dencia. não ter tido o :'E'gblador 
UnHl.oJ, que diSpôe sObre a. acuIJl.U- a intenção de inc]illr' Mí"as En~ 
lação de cargos públicOS, uufáiq.uícos tid.ades no djSPOSi"~i\'o ç(m~·lj/~u· 

. ~ . canal. . '. 
ou em Sociec!a ...... e de Ec-ouom.la Mista. Tanto isso é verõÁde .... ue tódaá 
no sentido de isentar 00 méC!'cos da '"\ 
pl'"Oibi~ão ".li expressa. as .leis referentes' iLlS ser-vido· 

res públiCOS quanõ,;) ae.sejam 
ORIGEM E JUSTlFICAÇAO DO atingir ao serv1dor !i.U"êátiqttico di. 

PROJETO zem, expressamente: Iteervid~~ 

Por entevder que <Ia ~1il.'S.;f: medica. 1',es pllbUoos. e a.utá.l·qUlt;OS". 
ibraslle1.ra está. Vivendo momentos .e, rat.it.~cilndo essa tese. temos 
vexatól'ios e dl'llmático!3" em razão àlVersos ac6rdüos do oupremo 
4a útel'minação das Auta.rqUins para Trib-unal Fede.ral, que NlO acel .. 
que Os médieos dos seus rrúpêctivos . -tSll'lOs na sua genel'8.ll1.,lC§.O", mil.! 
quadros, àentro de vInte dtas, desa.. a.dmit1dOiS, pelos mQ"+i·'J~. ~xpOS· 
eumulerr OE cargos exercid.os em Au'" tos. no caso e3~Cm~O ·{'O~ mé· 
tal'quia congê-n-ere ou em: l'f'paxt1ção dicas, ) -
püblica, federal estadual ou munict.. Dai a razão desta Lei"" 
pai, o DeputadO' João AI1CS, em 11 Pa,ra ilustra.r, Junta; b $ 'l't,Or da 
de outubro de 1963, suomete .. CODM propasfç!o O ooórdâ-o C!-O Supremo 
sideraçào dos SflUB parê!! pró"Jtto d~ 't'rlbunal Federa.l refet"eole .ao !htt. 
Lei pE'lo qual pretende '-vm-~r 0.21- .dado d-e Segw'ança n~ 4.'927, do D1s-

I 

"Art. l° Ao art, 189, da Ld 
n9 1. 711, de 28 de .outubro de d6 
1952, ticrescentando-I)e (/I segu:n-
te parágrafo: . 
. Perágrafn único, lt isent.o des
ta. pl'oibição o médiCO que exerça. 
COm perfeita compa.tihi1ida.d~ de 
horário, dois cargifi em diversa 
auool'quia; ou cargo pÚbIleo te
derzl. e.stadwil ou municipal eorQ.: 
outro em. entidades autárquicu 
ou ooeiedade de económie mia« 
ta"", 

" A proposição. sob a. !otmlt d<') suba .. 
titulá •• da Comissão d. (io!lStltul~ 
e Justiça, mereceu, ainde. na. CA.ma.r&,! 
• ac.támento das comi,.ões dÓ. r...~ 
gis1«ção Soci~l, oom decl_çlío <WI 
vota do Deputado Fl'a.ne"eJlno ~ ~ 



.~ de Fmanças. sendo aprovada, em I Em obedlência. e,o projeto reglmen
Ienário. na. sessão de 19.11.63. com tal a~ume a Pl·esidencia.. o senhCl' 
82 votos a favor. 16 vot.:s contl"P. lê ':;enador Lino de MattQs ~ue, decla-':" 

17 votes em branco. rando instalada a. Comi::são ~nsta., de-

Se1'lQdo). que extingue eargQS e cria ll'h:and-o em 5- o nú::nero é.~ Oficiais 
outras no Quadro da. Secretaria do 1 JUcUclarios - si:l1bOl.o P.J, 0, qua.ndo 
superi'or TribUnal Militar, e dá ()U~ ~o ar~. 3'1 do anteprojeto te;"'_ na 
trEl3 prov~dências. criaçao de 15 ca,!'gos na c;ti!5~e PJ·5. 

No Sen.."I.do, com }Xl.rece!'es favorâ- term·na. seja pl·ocedida a eleiçao para 
"Peis. tO Proj~to da Câmara, das C.:-- 05, cargos de Presidente e Vice.Presl
misões de Legislação SociaL. Serviço den-t.e respectivamente, a,través, e:::-o
Público CiVil e de Constituição e Ju.:;- crut!nio secreto, por céduBs unino
tiça. m~nifestando-se esta '(lO! s()li~~l- minais, previsto no art. 81 do Reg!~ 
llaç1!'.:l da. Comi6Sã.:> de Serv:'ço PúblIC'-... menta Interno, para tanto tiesignan~ 
Civil. e contrárias, t{x};'s elas, !ls do Escrutinadol' o Sr. Depatado G-e-
Emendas de plenário, é a. proposiçao raido Freire. 

o projeto, encam:nhado ao· Con~ 
gresso pela Men.:ia~em n9 157, d~ 9- de 
julho de 1964, do Senhor PreSldente 
da República, foi ~labma.do. pelo _ S.u~ 
pertor Tt"Ibunal hIllitar, CUJo. Min:-s~ 
tro~presidente. Tenente-Bl'1gadel~O 
Alvaro Hecks-her, o justificou e SDl! .. 
citou ao Chefe d:l Govêrno, peJo Of.I
C!O n9 27-P· D.S.P., de 21 de ma~o 
do cm:rente ano, que, de confornu .. 
d.e.de com os artigos 4\'1 e 5\1 do Ato 
Institucional, o :;ub~esse ao exame 

Os quais seráo pr~nch;,t\,~ velas 
atuais ocupantes da. casse f'J-6 da .. 
quela carrena. i-

O Substitut-ivo da Conti.!- .... ão d.e 
JustlÇn, conCOrdou na. .C1"HÇ,\o d~ ape .. 
nas 1 cargo d'e· Motorista, twm CO:Jr()' 
entendeu que o Cargo de -n-souretro 
pod13 dispensar o rt"p-ectirJ Ajurtan
te, cujo cargo fOra. pr0p"IS~") pelO 
anteplOjeto. 

finalnient'J aprovada, n~ têrmos em 
Que foi recebida da cutr.1 Casa do 
Oc,ngl"f'SSO, em sessão de 19. a. 64. por 
~aiori!l de il/otos e ~·ej~ítada3, tam
!;)ém pc:- IDf:> iorh, as emendas a p:.·e_ 

eoncluid.1.. D. v;::t:l~ã(), 
gl.unt.e resultado: 

Para Pres~de:ní.e: 

sentcds.s. i Seni_dor João l~g!lpino - 5 votas. 
Senador Lino de Mattos - 1 voto. 

RAZõES DO VETO f 
Justificando. {) veto, apOsto em I 

tempo hábil, o Sr. Pl;ç-siden:.e da He- ( Dl:p.uta<1o Pe:·<lcch~ B3.rcetos - s 
públiCa argumenta: : ~oros. 

- "A regra. prcibitiv.1 dn acu
mu:ações de cargos, mencionad:l. 
no art. 189. da Lei nQ 1.711, de 
28 d~ outubro de 1952. reproduz 
o text,.. con .tituc:ona.l do a.rt. 
185. Portanto, a t.xceção que se 
procura. abrir incidirIa contra re
gra da COD.5Utuição. 

Por outro lado, a. admitir-se 
qUe o Legislador ordinárk~ Pi>SSa 
estabe}ecer aquela exceção em 
favor de uma classe, é evider.te 
'qUe outras Ol6S5oo poderiam SCJ' 
beneliciad:::s. quer por vir.. Legal, 
quer por via judicial, O que re
sultaria em tornar inócuo. o »1'0.
ceit-o do artigo 185 da Constitm
çfuo. 

Ob.'~erve~se. anda, que se se (:011-
sideral" que os cargOs autárquicos 
não são cargos pÚblico,s e que,. 
po:tanto, e. cumulação seria licIta 
em relação a. dois cal'g-os de e.u~ 
tarquia a propOSiÇão ora vo~ada 
seria redundante. 

O Projeto de Lei náo eOlli>u1~ 
()f; interêsse.s nacionais porque a 
solução do problema consiste an
tes em atribuir melhores níveis de 
nmuneração a(ls médieo!; do que 
p€rmiti.a.-lhes um tratamento 
excepcional, relativ<amente a OU
trz,s cle.sses em '!ond:çõ.~ idên
ticas" . 

Pace ao expó.3to cremos esta.r O 
t:ongresso Nacio.nal habilitado a man1 .. 
Ifes-tar~se sôbre o veto presidencial, 
~ forme. do dí.sP05itivo constitucfo
aa1 atinente à espécie. 
~ o Relatório. ' 
Bala. das sessões, em 22 de setembro 

Ide 19&;. - Sige/redo Pacheco. _ 
Presidente. _ Celestin~ Filho. _ 
telatóio. - Antônio Jucti, Aarão 
~teinbru(?k. - JOão Alves. _ }'!ôres 
roares. 

--------
cOrillSSi\O [~lISTA 

Dept:tado G~r !ldo F~eire _ 1 'voto. 
O Sr. Presidente, após agr1i.çl.ecer 

a seus pares a sua eleIção, desigI4.. Q 

51'. Senador JoSé LeIt.e, Relator da 
matéria precípua. à Comi~são Mista 

Nada mais havendo a tratar, enoor ... 
ta-se a Reunião, lavrando eu, José 
Soares de Oliveira Filho, Secretário, 
a presente Ata q,ue, uma vez aprova. 
da será. assinad pelo Sr. Pi·esidente. 

2' REUNIãO REALIZADA EM 22 
DE SETE.'I!BRO DE 1964 

As 18 CO nol'S do dia' vinte e dois 
de setembro de !r .• i! novecentos e se.') .. 
senta e quatro. na. Sala d'liS ComiS
sões, SOb· a Presidência do Sr. Sroa
dor Jeáa Agripmo, presidente e pre ... 
sentes. Os senhores Senador José Le1te
e Lino de Matos e Os senhor€'$ Depu .. 
tados Pert!.c;::h BarcelOS, JamH Ami~ 
den, Geraldo Freire~ reune-se e.- Co
missão Mista, incumbida de apreciar 
o Veto Parcial do SI. pres·dente: da 
República ao Projeto de Lei nQ 84. de 
19-54 (Projeto de Lel nQ 2,O~3·B--64 -
na Câmara), que ex-tlr..gue- cargoS e 
cria out:-os, nO qtudrn da. Secertaria. 
do Superior Tr'bUl.l131 Militar, e dê 
outras providências. 

lwciando os traba~bo5 o Sr. pres'_ 
dente concede a palavra ao Sr. Se~ 
nador José Leite que, na. qU-llidade 
de Relator, te{:e considel'ações con
sllbstanciadas em Relatório CltcUnz
tancl.ando, a (l71gem e tramltação da 
matéri-a. nas d~.s Casaa do Congresso 
Nacional, b<!J:). como as razões nas 
quais se tundfrI'P.entou o sr. PreSiden .. 
t..~ da Repúb!iC:l. para. no uso de suas 
atribuições constitucionais. €tPor- :;eu 
veto ao- procesSad{l em tela. 

Em du"C'ussão, não havzndo quem 
deseje fazer USO da. pa!!:.vra. o &~nhcn. 
Presidente dEoteTlr~ina. seja assinado 
c Relatollo. 

E naja mais havendo a. tratar, en
cerra'"e a reunião, lavrando eu, José 
&oal'e.s de OU.veira Filho, SMretál'l'J" 
a presente Ata. qUe uma vez aprOVl1-
d.a, serJ. E,":.s!nada pelO Sr. PreS1ClYtltte. 

do Congresso !'lac_onal. . 
Aq.uêle Superior Tribunítl, em s~s

são plena, tend.o em viéita a presclIl
ctibUídade do proV1men,;o u.)S .t, c~rgo:; 
.J.So!adOs de 'TaqUlg-ralo flJ ·3. c~la.C1c3 
pela. Lei n~ 4,<JS:S, de 2"4 de JU1?ho 
de 19ô2, mas que nãb n.tllam sldo, 
a'otta preenchIdos, e em ia.',;c d".J que 
cUsDõém o art. 19 , seu pa.rágrafo 
único e o art. 5~ da Lei n'· 4:.326. de 
26 de abril do ano em O'l!SO (prazo
para. proVirrtento de .:!!lqO:i par at.o 
Qõ Pre51d:ente da .rtepuPUCd,; enV'lo 
de mensagem propondo e,(tlut;ão Çe 
cargo por de3Ilece_sárto; e aplü::a~Q 
da Lei a. quem tenha i!o:npetencm, 
êonstitucio-naJ para p-r o ver \.,aJ.'gos 
públic{)s). uecidiu pe:o náo preenc..~_ 
mentos das mencionadas '" pela. .80-
Jicita.çao de encaminhamento de 
mensagem ~opondo a. 1Ua.. extinÇáo 
e conqUente c r i a ç ã o de um caril). 
ae Tesoureiro PJ -4, um de Ajudana~ 
de Te.soureil'o PJ~"" "llm de Conta
d.or PJ15, dois de MotOtUta ~J.8 e 
uma. funçi!o gratificada ie AsslS~ente 
do Dil'etor~Gera1, símbo10 A-F. 

O PROJErO NA, CAMAR-I. DOS 
DEPUTADOS 

Na. Câmara Federal, o projelio f<?i 
despachado às Comissões d~ COnstl
tuição e Ju~tiça, de Ser~.,;.~ Púb:i~ 
co, de Orçamento, d.e l'ti.~a.l1zação 
Fmanceira e Tomada de Contas e de 
Finanças. 

A CoIDlssão de COll5.:itu':çã,o e 
Justiça., na 8~ reunUio ordinária. ,de 
Sua Tunna. "A'1, contra .)S VUli?S nos 
deputAdas !..ame Vie:ra., ~raldo 
Frelte, Djalma Marinho e 4rruda 
Câmara, opinou pela. inconst;ituc1o .. 
nalidade do projeto, na. torma do 
parecer do relator, depu .ldo Nel.s.on 
Carneiro, que julgou Ser àefe.so ao 
Executivo a. iniclauva. da. matéria, 
face ao que dispée () !lJ;t. SI, n da 
ConstitUição (priyauv..d:l1.e consti:;u. 
cLCnal outorgaaa. às .:.ru~t~vus do Po~ 
df"f JUdiciário) e aO -z'a:n!ec~do no 
art. 36 da. Carta. !.Iw~na. 

A Conusdo de S~'.lÇO .3f,I1li.,;o. por 
unanimidade, aprovou o parecer ta.
v_orável do rC....;"tor, oe-,.i. 3.:.0 Ja...'1lil 
Amídoen, que entendeu &l r'sfazer a 
proposição as eX~f;~t.cias legai3 em 
vigor, nada. inovando em me. téria acL 
IIl.inistratíva. 

De igual forma p:otn~nciaram:s-e 
as Comis'!õe.l- de o;ç::; mento, e FlS
~liza.çõ.o Fmanceira. e j.·lmada de 
Contas, tendo a Co.:cl.:::"ão ,e- Finan-

rnC".!'ub':l.l de apre:::íar o veto ParcWl 
do 8r. Presidente eu aepúbZ:ca ao 
projeto ae Leí da Câmara n1 84. ae 
1964 (projeto de Lei n° 2.023.B 64 
- na Câ.maro) que ext.!ng-ue cargo~ 
e cria O'-lt:or, no qucdro da Secre~ 
Nrla CO Suv~liar Tribunal lIItlitar 
e dd 01ltras tir'<h'idénc~as. RELATóRIO I"'-' aprovado o p='j,t~ contra. os ,'0-

.... tos dos dep'.ltaUos lrlàres soares, 
H RZUNIAO, DE INSTALAQAO. WilSon Chadid e P~reira Lopes. 

REALIZADA ""\!: 21 DE SETEMBRO N~ 18, de 1964 Em vll:tude do par"",". pela in-
DE 1964 constituCIonalidade, da. CUf[l.ls-<;âo a~ 

Da Comissão Mista incumbtda Consitltuição é JUL:lça, a proposlç.âo 
As 18.00 horas do dia. vinte e um de apreciar o veta parcial ao PrD- foi a. plenário, para diScll ;"iao 'pré, la, 

Se seterr,bro do ano de- mil novecentos jeto de Lei da. Cdmarà n9 84. de tendo sido ai julga.üa .:ons'.ltuclOnal 

Ainda. a. ComissM de' ~onstituiçá-O 
e Justiça alterou o cnté'."io para o 
prOVimento dos cargos daquele Tri
bunal, determinando :}ue :l n..nne de_ 
vesse ser feito medi"an:e concurso
público de provas ou dt:u~)s f' po-ovas, 
e não como estabelece a iA r.:wnerG· 
4.083, que dispõe ~ôbre o ~,'rual do 
mesmo Tribun.al. 

O substitutivo da. C o m 1 s são de 
COWititUiÇão e Juetiça-;- l'l~ roi unâ,. 
nimemente aprovado .. lEs.5e ó:São em 
votação secreta d,o plenarlv, fOi,. 
igualmente, aprovado. ~eo 'jl) I ecebidó 
137 vQtoo a favor, 117 .centra, e 8, em 
b::-al1co, nUDl total d~ 2,,2 v-otos, 
constituindo-se na re1J.çá'J dCJ Pl:O
jeto qUe foi remetido \i0 ~e:1~c:.:;) Fe .. 
deral, pelo Oficjo n~ 1,589, de 15 a.e 
julho de 1964. 

O PROJETO NO SENADo 
FEDERAL 

Um. dia. após haver ria,"!:) c:ntradu. 
no Senado o presente projet-o, \) 
EgTégio Super-i<)r Trilrln::tl hillitar. 
pelo Oficio n9 47_1~, ·")S.P do seu 
V'Ic.e,pre.s1deme, Minist.ro Washjng .. 
t.on Vaz de Mello, ~rl~núnba.do 
aquela. Casa do Congre3.::i'1, mformou 
qUe o Cltad-o Su/;)stitutivo à~ Câmara 
se afastava, em pa,rte .&1J ~::>t1.!lcial, Q'a. 
lmal1dade da. iniciativa do mesmo 
Tribunal, ponderando que êle neces
sita, por im.prescindívels D.OS seU5' 
serviços, de um Ajudante ~~ Tesou
reiro, (juIga,.do <1esneces,sl:lc pelo 
Sumti~utiv"o) e de dOiS • :Motl)l'l.stas 
lreduzldo a um, também, pl.'"lo Subs
titutiVO) . 

Relativamente aos Ca-1'~OS de Of!~ 
ciais.Judic1à.r:l .. us, declarou o 'l'~lI:)Una! 
que o SubstItutiva da ":f\ \larg,. não 
obstante a intenção ie \:~rigir o 
texto do anteprojeto, que f'3.J.a em Ui 
cargos, crtava dOiS nOV~5 f..:,tr~'Os na. 
cla.eSe PJ-3 e cinco na L·;a,<.s,e PJ-6, 
com aumento àeíinn,'o c'e sete 
:!8.l":;;os na carre~ra. CJ.; ::>fí ~íai.'3---Judi~ 
ciáric.s, enquanto- o P:-oje~o do Tribu ... 
na! não aumentava o n ú m e r O de 
cargos dessa. .c!l.rr~1ra, '11 t.~, Gão se .. 
menee, VIsava li san.c;.r:t tl1 }{iJa !ao ;Jue 
eXi&te atuailnente, {'ln .,ua, Se-~reta. .. 
na, com o p!.'~nchlmen!o da la .. 
cuna. que se vcriflc,"~·ol, P1""I la.ce da 
mexistênc.i.a d.a cl2:se ~j .:). 
~ Pr:eslden:e, em e,:,~r.!lc!Q, do 

TrIbuna~, tendO' em vista i!" m:ce~SI~ 
dades ~'~ .~us serVIços, ,o'~.·!t .. u q.ue 
as ComIssões do Senado, 'n JQ:üs fOi 
enzammhado () projeta, .' çre:;enta:s
sem em~nCl3s ou um :, ·ú .. titutivo~ 
tendentes s. restabe1ecer o esp1ctto 011 

,l. l~tra do projeto Ofl-;::1J.', pelo que' 
envlOU anexo ao .re;':r;(\o oficio o 
teor do substitutivo e :tas J!.1nendM. 

No Senado, 10i a t"IOQOS1ção 
em-"1ads és Comisi!ões de -:'ro)'eto3 d'o 
Executivo e de Finanças 

l' S(.3sen~a e qlstro, n'i Sala das Co" 1964 <nQ 2.023-Bj64. na CamaTa), e reencamínhada àquel,a l.:'omissão, 
nissões do Sp.naCio Fe..iel·al. prf>.,.5entes que extingue cargOs e cria Ou- para. decidir .e.ôbre o Si:U .nt:;-i~o. 
)6 senhOre .sen~.cfores João Agripino, tros, no Quadro da. s~~retaría d~ A.:mlhendo. pa:-c::_!:<lt:nte, - (l. solici~ 
10sé Le~te e Lino: de Mattos, e os se- Superior Tribunal Mlhtar, e dá tação do superlol" T:ib u.H l\C..i1.tar, 
Dhores D~putadcs Pcrncchl &1.rcelos, outras providências. a COmissão de Com~~'J.;t:'\Ío é Justiça, 

O primeiro órgão t€Cnico apresen .. 
tou ao- pr?ieto 3 emen hs e o &e .. 
gundo maIS três, tendo, aind3J. rece
bido nova emenda., em '} ena.rio. 

Na sessão de 12 de ",~<'}-::1-.Q Ci.e 1964 
a projeto foi e.Drov~d{) !":!ndo rejei; 
ta.das tôdas a8 emendas de ns. e à. 7. 

riLlllíl Amiden e Geraldo Freire, reú, aprovou o parecer !aYo.-ú,ü co Depu 
te-se a Comissã-o Mista in::umbida de Re'e,tor: Senador José Leite. taoo Laerte Vieira, com -substituti. 
"pt'ec~a.r o Veto ParCIal ,10 senhor O PROJETO E SU.>\ ORIGE:M vo., em QU~. entent:.r-n:io ('.t..1J se pode 
Presidente da Repllblica ao Projeto . conceder a criação de J!.l-V.lS cargos, 
2e Lei da. Câm.ara nQ 34, ce 1954 Com fundamento nas atrIbuições procurando atenC:~r ao pe-1:do da-
(Pl·oJeto de Lei. nO 2.023· B·64 - na Que lhe conferem o art. 'j{), f 19 e quele Tribunal, fero. cOllcuao, criar 
t:A.mar,ü, que extingue cargos e cria S7, lI' da ConstitUição Federal, o Sr. novru; classes na C:!Tre1n de Uficla! 
:rutros, no quaoro da Secreta.ria do Presidente da República resOlveu ve- JudicIário, e p:-OiJicia.r que .figurem 
Buperi{lr T~ibtmal Mlhtar, e dâ: ou .. t.ar. em pal·te, o Projeto de Lei da excedentes em quase tód'ls ail clas~es. 
tras provtdê"1c.fls. Câmara nq .2 .023-Bj64 (nÇ 84-64, nO modifIcou o ant€projet~ nesta parte, 

• 

O VETO E SU i~S n,AlOES 

EnvindQ à smç-ã.o .... ,:n a Mens,a .. 
zero ni? 88, de 14 de ago.:)t,o de 1964, 
o Sr. Pre~idl:nte da RC'o'.J'J'tca. em 
24 de agOSto próxitr.o J? ·SJ.(10, san .. 
cionou o -p r o j e t'o, tendo-o, poréM. 
vetado. na parte final ô-:, ~ eu artigo 
19. decisão que comurLc'Cu ao Pre .. 
sld~nt.e do St'nado. p::)~a .\lt'nsagem 
n'" 301 do :c:c"me dia e ,.h. 

·~ 
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o Chefe do Gov{J __ o fêz lnc.idiT' <11 Para Vice-Presidente- ~ 15 de julh9 pe '19~4, u. m EUbSU"j 'l'rata-se ~e alSllost.ivo ~!n!'o.jlJ7.jdo 
veto sôbre o trEcho final dO artigo . - _ tutrro à proposlÇao tOl aprovado e na proposiça.Q em face di\. ernenna. 
19 da Pl'Op-c:.,ição, I De-putaoo Ul~,sses GUllllaraes 1) votos e~viado ao Sena:io, tomando o apresent.aaa na Câmura (alt. 8\1 dQ 

"'Dois QflOlais- Jud1ciá!'Íos _ sim- Deputado Ba~is~l Rsmos ". '1 voto numero 85-64. I SUbstitutivo). 
bojo PJ_3 - Cmco Ofiel.ai.E Judi- Seu andamenbo ~'l\) se-nado. loi, E, em sU<as razões, o Sr. Pre.'llde!lte 
ciâriOs _ simbolo PJ-S", por julgar Ú Sr. Pre!ident.e, após agradecer a também, rá-pióo, te!ldo sido aprova- da Reptlblica assi.m se ffiunifer;'(fI: ~ 
estas di.<;pcSlçõe~, coutrárhlS aos in~ seUs pares a sua eleição, designa. o do m nd s 28' d 'Ih I 
terê,.se.::; nacionais. Sr. Senador Bezerra Neto Relator da d ,co eme a, ()nl e JU o, "O 'Sentido ambíguo oa referida. 

. . m.a.tézia precipua. à Comissão Mista. e 1964. : expressão não permite I,;.H~figuror 
Como con:o.m da propna Mensa-

l 
Nada mais havendo .a tr.atar, en- O projeto, em 3~n'r34. retornou à L precisamente de 'lU lie tl'ata, 

gel1l ~ dOls cargos aCima m~nclona.~ oerra-se a reunião lavrando eu .J~é Câ.mara dos nepuoo.dos, que o. enviou! -dado Que, em prin:!lplo. tõab.~ as 
(tos nao foram previStos no an~pro~ SOa.res. de Ohvemt Fllho Seoretário fl, sanção ~ atividad-çs eccnômicas ~ão prOd\l .. 
Jeto do Supel jOl'~ 'r~'lbunal c MIlItar, a presente Ata que, uma' vez a.'Prt>va~ " I, tor~s de bens e ."erviços", 
tendo Sldo pro~oi3tos pelo L .... ubs?tu~ da será assinada. pelo Sr. presidente. O VETO E SUAS RAZOES, . -
tlVO da COl1ustjuo q.e COílhltUlçao e! . O Senhor t'reslden1;e da República ! C ONCL1?S.80 
JUHIÇa. da càmala. I, 2l REUNIAQ, REALIZADA EM 24 DE, pela !\'rens~gem n9 :;26, de 29 c'-~ \ O veto pllt'cial do Sr. pres.idcnt-e doa. 

Entende o Chefe do EXl!C1lt:VO qt.:.e \ SE'rEMBRQ DE 10001 ugôsto de hl64, conlpnica ao Cçn- ~pública no presente projet? ele le1 
o~ refendos cargos ~()n,;;an4m àS gre&,,:;) N~cional que vetou, parcial- f 0'1 a:pôst-o Com fUll,?amentuçoes pre ... 
necessidades e conycníén-:i'l.s do ~~.~ As 10 hO'ras elo dia vinte e qmltro mente, o projeto. vistas na Constitu1çao ~'ede:-al e den .. 
VIÇO d<L Secret.aria .do 8uj.)e1'lor Trl~ de b'etembro de mil novecentos e :;e.s:~ l<lUldamentandv o 'reto em razões tro do prazo pO'r ela flxado, estand.o 
bunal Mliltar, que . ao e1-'lborar Q senta e quatro, na Sula das Comissões, de ordem constitucionnl e t~ndc em o Congresso Nacional nabilitado 1\ 
prOjeto, m:clDJ., Vlg\' ã. erlb.ç.~ de .sob a Presidência do Sr. Senad{)r \VaI- VIsta, interê.sse naciol'mis, o Senhor 6.t)reciá-lo conveniehtemen,te. em face 
cargos lmp~'e:crn~lV(!:s e :;up.1:e~sao de fredo Gurgel, Pr~idente. present~. os PresideIlte 'da. RepúJ.:ll!cs. tê-tO .1oci ... do exposto neste Relatóno. 
"UttOs cQ:ls:deraCiOs .sem utilldade", Srs. senadores Be.zer:r.a Neto e Mem dir no Eeg'Jinte d15J)üStivo: S I d "6 " ti. ~ ' .. 

.t!.m _ am;..amento as ... <.\as razões de Sá e o;: Srs. Deputa-dos tJly.'!Ses NO' art 2~ da proposição a. a a as Se&, e_o em ." e .. c, 
CO:.lLral'ias ao treCllO ve~a.j<), éteclara Guimarães, Bat.i.sw. Ramos e Touri~ ex ressão'~' , I tembro de 1964~ - Walfredo Gllrge~~ 
o SenJ.l0r PreSidente. da gepÚ:blica nha Dantas. reúne~,g:e a- Comissão Mis- • P . 1\ Presiden.te - Bezerra Neto, :n('Iat~r 
qc..:.e "" cria>;ao de carg~ t:!1'€ ~s ne~ ta, incumbida de. apredar o Veto p,ar- "não" vrúdutoras 1E., be,;."1S de ser- - Tounnho Dantas - Ulysses Gu'" 
céssidades· do servi<:o não justiEcam, eial do Sr. Presidente da República. viços OU" marães. 
cOm c[eco:Ten1e õnu~ para t' 'J'eBourO, ao. projet-r. de Lei da Câmaf9. n9 85-64 
vem de encontro às med1cJ.cIs po.'>tas (Pr-ojet-o de Lei n9 2,OO7-B-64 _ lla 
em, prática pejo Go\'êrno <'!om vista Câmara). que altera ti. Lei n9 4.131. 
à obtençao do desej::1.do eq:.tilfbrio fi.. d~ 3 de setembro de 1962, e dá ou~ 
113.nceiro" . tras pl'ovidéndas. 

CONCLUSAO 

o vetO' 'Presidencial foi apôsto em 
tempo úH e tem por lunda.mento 
p. Ecelt<) constitucional, estando o 
Congres..')o Naci{)nal, pejo presente 
Re!atório, habilitap.o a di~'i'!..:x!l'ar Só
bl'e o meuno. 
Saia. das ~e.::sões} em 22 de ~·rt;.embrG 
de 1964. - J~ão A!7ripino~ Preslden~ 
te. _ JOSe LeLtc. Relator - Lino de 
,lI.1ul:...s - pcracchi Barcelos - Jamil 
Amzden __ Geraldo l?1'e'lre. 

CÓMISSÃO MISTA 

lnic!r.ndo os trabau'los, o Sr. Pre~ 
slden,te concEde a palavra ao, Senador 
Bezerra Neto, que, na Qualidade de 
Relat.al'; tece consid-eraçõe.<. ool1$ubs
tanciad'Rs em Relatório, cil'cunstu.n .. 
ciando a orig-em e tramitação da. ma
Vária. nas dua.s Ca~as do C-ong:resso 
Nacional. bem como as raiões nas 
quais se fundamentou o Sr. Presidente 
da. República para., no uso de suas 
atribuições cor~tituckma.!.s, a.por seu 
vetO' ao p!'oce~~ado em tela. 

Em diSoCussão~ não ha,yendo quem 
malB des~je fazer USO da p.:1Javro, -o 
Sr. presidente det.efll1inl seja assir;a. 
do o R!?latório. 

'lncumà~da de apl"{:çiar o Veto Parda1 I 
do Sr. Prc~id'271ie da Republlca ao E, nada mai!; havendo a tratal', en· 
Piojeio ae Lei da Câmara nlJ 85-64 Cernh'ie a reulIlão, lavrando eu José I 
(projCfo de Lei n" 2.06i~B~64 _ na Soares de Oliveira Filho, .secrêtárlo. 
Câmar!1) , que altera a Lei n.;l 4.131, a pr~ente Ata que, uma. vez aprov,a~! 

~--~~-------

SENADO FEDERAl-
2~ SBS8ÀO LEGlSLA'l'l V A OlmINAH.IA, 

ÜA 5' LEGISLATURA -~ 

Faço saber que o. senado Pederal aprovou e eu Amo Moma Andrade, 
llresidente, nos têrmos do art, 47, 119 1'6, d-o Regimento Interno, prQtr\ulgo 
a s~guinte 

RESOLVÇAO N' 38, DÊ 1964 

Nomeia José Boberto elo Amaral Furütn p«nt o ca,ryO de AhnoxaTife. 

ArtigO únivo É nl)!ueado, de acõrdo,com o aJ.~t. 85. l-etra c. HEm 2, dG 
ltegimento Interno, p~l'a. o cargo de Almoxarife. PIr3, do Quadro da Se
eretar-l.n. do Senado l'e-:iera!, o Ajudante de Almoxarífe, JOSé RO'bP'w do ~ 
..\ma.1'ül Furlan. 

Sena-d-o Fed~:al em 24 de setembro de 19'64 
A URO MOURA ANDaADE 

'Pre.2idente do Senado Feder~tr 

(:e 3 de uiembl'O de 19"'}'2, E~ dã ou .. d~. será assinada pelo Sr. pres:identé. 
j,asyrotidéuc'"s. suometi:lo ti apre- ___ . ATA DA 161' SESSÃO, EM 24 
,,,aç"o. da Co,,!!'. do, Deputadas, I DE SETEMBRO DE 1'"64 

AntônIO Carlos 
Cuido Mondin 

'os lermos do arl. 4' do .40 1m- REUITóRIO '" 
PRESIDt.NCIA DOS SUS, MOURA 

ANDItADE, GlLBElq:O Mi\RI
NHO, NOGUEIltA. :D,1 GA.l\IÀ E 
GUIDO 1'fIONDIN. 

i(!uciollal, 

, '1' REuNIAO INSTALADA EM 23 DE 
S2TEMBRO. DE 1964 

As li) hDr~s da di ~ 23 de set-embro 
de mil nov€'Ctn'o: ~ !_c.'senta. e qua.tro, 

fl.o:l Sala. <ia.::: C'nli.s."'õ:,s, wb a presi-
6ênci.a do sr SelI:td.::· \Valfl'edo Gur~ 
gql, e os S-euadore~ Bezerra Neto e 
Mem de Sá. e Oi- Srs, Deputad-oo U1Y3~ 
HS Guimarães. Ea ti.s~a Ramos e Tou. 
~:inbQ Dantas, rf.1flne ',":'E' a Coml.ssão 
.l\~}~t~ in~umb!dt1 ~~,_ J.?~e;tar Q j, ve~o 
p,lfc.al ao. Sr. P. '-.:. d~ •. L da RepU~ 
bEca ao p:·oJeto r.? L:i da Câl11ara 
llil S5~64 (pl'CjetO' de Lei nl) 2:061-B-64 
_ na Câmara), cru", a.:tera a Lei nti~ 

InelO 4,131, oe· 3 eTC' se:embl'o de 1962, 
e dá outrfl.s provide~l<.:::al:i ~U}:lmetido 
à apreciaçãv da Câma.ra dos Depu
tados, no.') , lênnc'3 Go a!'t. 4Q 40 Ato 
Institmúr.nal. 

Em obell:êr::ci3 ao preceIto re.glmen_ 
tal, asS\lu"e ü presicténcta () Sr. Se
lla.dor Walfred:l GUrgel, que, decla
:ranco in~t:!;"'ld<l a Comissão Mista, 
d2te: m~n<l o..:j:.\ l'l'ôcedida a. eleição 
rnra us C' :::~'g.8'~ de Precldente e Vice
l'resldente, respecti\'ament.e, através 
~sorut-in10 secreto, p.or cédula.$o untno
rnlnais, Pl'f>ViSt.O' no art. &1 do Regi
rnento D'~t,:,:mo, para tanto d-esignando 
~scrutin3..e.:::r o Sr. Deputado Aderbal 
Jurfma. 

Concluiüa ;'!.. vota~f\o a'PU1'a~,se o se_ 
guinte re~ultado-: ./ 

para :?residente.: 
Sen~dor Walfl'edo GlG'gel 
Sf'nador' 1\Iem de Sá .,., ... 

fi. 'Votos 
1 voto 

N9 19, de 1964 
Da Comi,'fsão Mista, incumbida 

[te apreciar o Veto Parcial do 
Senhor- Presidente d-a República 
l10 Projeto de Lei cta Câmar« 
n" 2.067-B·64 (nl? 85·64~ no Se
nado, que altera a Lei número 
4.131, de 3 de ,setembro de 1962, 
e dá outras prol..'idências. 

Relat.ar: Sr. Bezerra Neto. 

o Senhor Presidente da :F..J:pública, 
no uso das atribuições que lhe oon~ 
ferem os atw. '10. § 19 e 87 da Com· 
tituição Federal, l'esoll.'e negar 
sançãO', parcialmente, ao PrOjeto de 
Lei da. Càmara n9 2,067~B~64 (núme
ro 85~64, lIO Senado), que alterA a 
:.,ei n9 4.131, de 3 de setembro de 
1962, e dá outras pr<.widênclas. 

o PROJETO 

(Origem e Andamento) 

O Pl'ojeto vetado, paxcialmente, 
pelo. Senhor PreBideute da República, 
te've sua orJgem na Mensagem nÚll1-e~ 
ro 17B-ü4, do Poder Execut.lvo, destl· 
nada a alterar a Lei n Q 4.131, de-
3 de setembro de 1962, que disciplina 
a aplicação do capital estrangeiro e 
as remessas de valôres "PaTa o exterIor 
e dá outros provIdências. 

Na Câmara dos Deputados o pro.
Jeto teve andame:i.lto rápido, porquan
to ap'feciado nos t.êrmos cto art. 49 do 
A.to InstitucJonal. de HHi1. , 

As 14 horas e 30 minutos acham-
se llçl'es-enh~i> os Srs Sena.dores; 

Adalberto SeDa I 
Edmundo "ú!vy 
De.siré Ouarony 
Martins Júnior 
Pedro Carneiro 
Lobão da ,--;i:w"tra. 
E'Ugênio Bn l '( 0,,' 

Victorino l":êlre 
Menez-es Pimentel 
V/ilson GonçalvCj; 
JoSé Bezerra 
Walfn'dO- Gurgel 
Gonçalves de Abrant"i:S 
Pessoa de Queiroz 

. Ermírio de Moraea 
Silve$tre Péríclcs 
Rui palmeira 
Dylton Costa 
Aloysio de C(l.rvalho 
Jasaphat Marinho 
Raul Gíuberti 
Aarão Steinbruch 
Gouveia VieIra 
Aurélio Vianna.. 
Gilberto MarinhO' 
Nogueira, da Gama. 
1M'OUl'ft Andrade 
Lopes da C06ta. 
Filinto M'üller 
Bezerra Neto 
Adolpho Franoo 
i\'Tp]'o Brag? 
I"'11f~1 Br~nho.t1sen 

Da-niel Krieger (3$). 

O SR. PRESIDENTE: 

(Moura Andrade) - A lista de Dre ... 
sença acUSQ o oomparceill1ento dê 31' 
Srs. Senadores. Havendo número le
gal, declaro aberta a sessão. 

Vai ser lida a ata, 

,0 Sr. 29 Secretário prõeede l 
leitura da .ata de. sessão anteriOl", 
que é aprovada zem debateS. • 

OS!', 1° Secl'etárjo 1ê 
te 

EXl'EDIENTE 

Mensagem nQ 254 (nl? de ol'llJem 
408)~ de 21 do mês'em curso, do Sr. 
Pr~.sldente d'a RepÚblica - Restitut 
dOIS dos autõgrMos. sancionados. dO 
projeto de Lei da Câm9:ru n 9 137, d$ 
1964, I 

Oficio n9 2.356 de 22 do me:; em: 
cu,rro, do Sr. Primeiro secretário ddi 
Camara dos Deputados - S<:IUcita :i 
remessa de cópia do parecer do Mf": 
nigtêrio da Indústria e· Comérfcio 136-
bre o Projet-O da CámRN. nt) 76, dlJ 
1963. 

Resposta a 
ções,: 

pedZdos de 

I -- do Sr. Ministro dll lnclústrtd.; 
e do Comércio; 

A9viso nQ AP~31. de 17 do tnés 00:;;: 
curso, com l'eferência. ao Requ~ 
menta n9 215~64> do Sr. AdolpllG; 
Prnnco' .. 

Avio;:=,ó n9 AP~32, de 17 do mês ~.; 
(!UrSO, co:n reofe~L:l. ao, nequ .. eiii: 
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'lIIlento n9 175~64. do Sr Senador IlMul projeto, - oriundo do Poder Exe .. 
'Giuberti; cutjvo, na forma do al'tigo 49, do Ato 

II _ do Sr. Ministro dQ TrabalhO Instituciona.l de 1964 - que visa a. 
(t Prell"Íctêncta Social (de 20 do mês autorizar a. abertura, pela Pres!dên~ 
rem CUl."€o)· cia. de Repúblioo no cxeditç ese'P'3.1al. 

Aviso GM-BR 1.231, com referên~ de Cr$ 50.000.000.00 (cinquenta mi
eia. ao RequerImento n° 156-64, do lhôes de cruzeiros), para atender às 
Sr. Senador Raul Giuberti; I despesas do GE"fSOP - Grupo Exe-

Aviso GM-BR 1.232, com referên- cutrvo .pa!ia ns 'l'ena5 do Sudoeste do 
1C'ia. 0.0 Requerimento n9" 1.101-63. do Pampa,. 
Sr Senador Attilio Fontana; ! Esclarece a Mens~gem Presidencial 

~ Aviso GM-BR 1.235, com referên- n Q
• 289-64, que "o ref;ri?o órgão foi 

!Cia. (\0 Requerimento n Q 634 ... 63. do CrIado pelo Decl'eto n· <l1.~31, de 19 
j5r Senador Aarão steinbl'uch. qe .março de 19~2, Co l1?-0 flm de so

PARECERES 
Parecer .nq 1 .037, de 1964 

Da Comissão de Financas. sô
bre o projeto de Lei da Càm-G.ra 
no 163. ,de 1964 (nO 2.213-A~€4, 
na CaSa de Origem) que DutO. 
ri;.w o Poder Executivo a ebrtr, 
ao poder JuUiciár:o. - Tribunal 
Federal de Recursos - o crédito 
s'uplemen.tar de Cr$ ... , .....••• 
405,400 . (}DO,OO , 

Relator: Sr, Wilson Gonçalves. 

lUCIonar a quest<lO de dlsputa de ter
ros nO sudocstte pRranRense e tnic.lar 
a colonização naci<Jna.1 das Glebas 
Missães e ,parte das ~e Cl1opin". • 

Ressalta. outrossim. "que o mon-
tante dos recursOS solicitados se, des
tinam à apli.xtção no segundo semes
tre do corrente flno e que, ouvida'a 
respeito, 6, contadoria Geral da Re
pública. teve oportunidade de ressal
tar 0. si~uação alt.amente deffcitária 
do Tesouro Nacional, que nâo pe1'llli
te a assunção de novos comprOluis
~03", Todavia, <Ia finalidade e a ur
gência das despet:as em foco fizerem 
sugerir o presente pedido de crÉ'dito 
especial" • 

Na fOrma dos Rrtigos 49 e 59 do Ato 
rI}Stitucional, o Senhor Presidente da 
!República ~ubmeteu à consideração 

nada. havendo 
opinamos 'Por 

ero Congresso o presente projeto, em Diante do exposto, e 
flue fica o Poder Executivo aut()riza~ que ínquine o projeto, 
do a abrir ao Poder Judiciário _; sua ~IJrova.ção. 
-r'ribunal Federfl,l de Recursos _ cré-
dito suplementar, na' Jmportâncitl de Sdla d,).s Comi.s:::ões, em 22 de se~ 
Cr$ 405.400.00000 (quatl-ocentos e tembl'O de 1964 - Daniel Krteger, 
cinco milhões ~ quatrocentos ruí! Presidente, - Irineu Bornhausen, 
!Cruzeiros). em refôrço da dotação Relator. - José Ermirio - Lobão da 
con<::1gnada. na Lei de Meios. 8iLVeira - Siegetredo Pacheco -

II - Informa a Pree:dência da Re- Wílson Goncalves - Bezerra Neto -
pÜblica, n(1. Mensagem envl"ada ao F. pessõa de Queiroz, 
CQn~refiSo, que a dot~ção orçamentá-
ria pre'vista na LeI n9 4.2!}5, de 16 de 
dezembro de 1963, que estima, a recei
ta e fixa a de'lpesa d>l. Uníão Dura o 
exercí:il). de 1964. referente :lo. Trj

. bunn.1 Pederal de RecurEos, tornou· 
1>6 Insuficiente na pl1,rte relativa 
"erro 1.0.00 - Custeio _ Consiglla
~ão 1.1.00 - Pe.<;soo,l CiVil - para 
atender às despesas com o pag'2men
to dos Mtnistros e' funcionarios da
fluela. Côrte de Justiça. 

, rIr - .(\. Câmara õos Deputados 
.proyOU a. Proposição governamental 
tiepo:s de sôbre a, m.esma, se mo.nífes~ 
tlU'em as Comissões de Constituição 
e Ju.stJça, de Orçamento, de fiec3li~ 
ração Financeira e 'Tomada de C<ln~ 
tQ~ e de Financas. 

IV - Conquanto a mensagem pl'e~ 
.idelIcial seja. omissa., trata-se, ne. 
tiopécie, de crédit-oA.ra cobtil' o au
Inento c6ncedido ã?is ~ funcionários da 
lSecl-etaria õo Egré~io Tribunal Fe~ 
cera} de Recul'so~ como. de resto, 
tiiclare~e a. Comis.são de F'inanças rIa 
lCân1l:n·a. 

V _ Dia.nte do expõstD, opinamos 
pela ap1'Ovação do projeto, 

Sala das comissães, em 22 de Se~ 
f.embro de 1964. - Daniel Krieger, 
PreSidente, :-- WilsOn Gonçaltes. Re~ 
fator, - Si.qefredo pu.c'Iteco - rrineu 
SlOnr]1ll'uselr.. - Victor!no Freire -
José Ermfrio - Lobão da SUtJeira -
Bezerra Nelo -- F. pessoa de Quel _ 

'02. 
Parecer I1q 1 .038, de 1964 

Parecer nq 1.039, de 1964 
Da Com·issão de Fin.'1.1t<)Q.s, sóbre 

o projeto de Lei n.,) 166, de 1964 
(1t9 2,220-B-64, na Câm.ara), que 
autoJ'iza o poder Executívo a abrir, 
pelo Ministério da Fazertda, o cré~ 
dito especial de Cr$ &1.572.600,00, 
para atender às despesas que es
pecifica. 

ReIutor: Sr. !rineu Bornhausen. 

O 51', Presidente da RepÚblica, na 
fornla. do artigo 4.9, do Ato lnstitu· 
clonal, com a Mensagem número 292, 
de l4. de agôsto de 1964, enviOU à con
sideração do congre&.Q Nacional, de
vidanlente acompanhado de EXpQ$\ção 
de Motivos do Sr. Ministro da Fa
zenda, Projeto de Lei, pelo qual, con
siderando-,<;;e a8 razões expostas em a 
citada Exposição de Mot1voo, é o PO
der SX:ecutivo autoriza.do a abrir, pelo 
Ministérlo da. Fruzenda, o crédíto eS
pE'CÍal de 01'$ 51. 572,600,00 (cinqüenta 
e Um milhões, qulnhentos e setenta e 

dois mil e seiscentos cruzeiros), de.'5~ 
tinado a fazer face às de~pesas decor
rentes do eUquadramE'llto de servidores 
da EScora. Técnica Nacional, nos têr
mos d-a. Lei nÚlllero 4.069, de 15,'1.62, 
cUja relação nominal está publicada 
no Diário Oficial de 11 de dezembro 
de 1963. 

A proposição. quando apreciada na 
Câmara, mereceu. sem quajsquer repa
ros CU e.mendas~ a. aprovação dM C()~ 
missões a. que foi submetida, sendo, 
afinal, a'})rova,da.. pelo plenál'io, em 
sessão de 2 de setembro do corrente 
ano, 

Sendo legitima Q õp.J:.!l&a e hábil 0\ Br"'fit e a Argentina, em B::enos Af
me:o a que se reCOrre para. atendê~la, res, 6 15 de novembro rie 1S61. 
opjnrunos pela. aprovação do PrOjeto.j Sala. da,s Sessões, em 22 de setembro 

Sala das Comissõz.s. 22 de seternp.ro. de 1964. - Ant~mio Carlos, p::esidente. 
de 1964. - D-:miel Krieger, Pl·esi(i'ente.!_ waljredo Gllrgel, Relator. - Lo ... 
-lrineu Bornhausen, Relator. - José bct:» da Silveira. 
E1'1nírio. - Lobão da Silveira. - S'i~ ro Q 

gefredo Pacheco. _ Wilson Grmçal- ANEXO AO PA·RE .... ER N. 1.042 
ve~. - Bezerr'a Neu. _ F. Pessoa de 
Queir o:2.. 

Parecer ng 1 .040, de 1964 

.Redação final do projeto de De .. 
creto LegisLatloo n,Q 96. de 1-9'64/ 
(n.9 l'i6~A, (te 1S-5·4, ~a Casa de: 
origem), 

Faço saber que Q OJngre~so Nado .. 
Redação final do Projeto de Lei sal a.prOVOU. nos termOS do art. 66, 

(:.0' Senado niJ 13, de 1964. n.!? 1. da oonstitlüção Federal, e eu, 
Relator: Sr. Wa1f!~d\) Gurget. Presidente do Senado Fwcral pro

mulgo o seguinte 
A Comjs:;ão apresenta a redação fi· 

nal do Projet,' <l·e Lei do Senado nú· DECRETO LEG1SLo\TIVO !'f,~ 
mero 13. de 1964, que institui premjo DE 1%4 
para inve-nror de máquina õ.,esfibra- Aprova o Tratado de Extrudição,' 
deira de sisa!. assinado entre o Brasil e a AI .. 

Sala. das SE:3.sões, 20 de setembro de gentina. 
1964. - Antônio carlos, Presidente. O Congre&o Nacional decl'eta: 
- WC!-lfr~do Gurgel, Relator. - Lobão Art, V' E' aprovado o Tratado de 
da Sllvmra. Extradição, assinaóo entre a Repúbli. 

ANEXO AO PARECER N.Q 1,040 ca. dos Estados União. ... do Brasil e a 
RcdacãD final do Projeto de Lei República da Argent!na.. em Buenos 

d a' ,Aires a 15 de novembro de 19131. 
o sena o numero 13, de 1964, qude

e 
Art. 2,Q :B:st, DeCreto Legi.slativo en,_ 

InstarH premiO pl,ra inventor d 1 
máquina desfibradeira do sisol. trará em vig:lr na data e sua pub 1· 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.9 E' instituido O prêmio de 
Cr$ 3,ODO,OVO,00 (três milhões de cl'u
zeiros) para ser p:.go ao inventol' de 
mâquina.. d,esfibradeíra ãe sis:al, uma 
vez comprovadas, medial1te perícia, 
perante o Ministério da Agricultura 
as vl\ntagens dela sóbre aoS máquinas 
convencionais. 

Art, 2,° O Ol'çaruent:J Geral da 
União con.signará, no anexo Mtni..sté
rio da ,Agricultura, dotação destinada 
à execução da pre.sente,· lei, do disposto 
no artigo anterlQr. 

Art. 3.° Esta leI entrará em vig-or 
na data de sua plIblk.ação, revoga<l.as 
as disposições em contni.rio. 

Parecer n~ 1.041, de 1964 

cação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Parecer nq 1.043. de 1964 
Da ComisS({o de Fi1lam;as, sâbre 

o Projeto de Ld nO 162, de l!J64, 
n." 2. 212·A~64 - nrt Câmara, que 
autoriza o Poder- Executivo 4 
f.Jbrir, aO Poder Judiciário - Jus
tiCta Eleitorul _ o cl'édíto suple .. 
menlar d.e Cr$ 226.131.375,4Q \du ... 
zentos e vinte e seis milltõeS • cen
to e tl'inta e um míl, lre~(mtos e 
seten.ta c um cruzeiros e qUu.rell ta. 
centavos) . 

Relator: Senador Sigefl'cdo p';l.~!1",::o. 
O projeto em exame, Dl'igin:àl'jo dQ 

Poder Executivo que, com a Mensa~ 
,Je)J'" ",Sl,Q 286, de 14.8.64, o enviou à 
consideração do Congresso N<1cJO:i..:ll. 
\'isa a suplementEl.,r a dot.açno orça .. 

Redação !?nal do Projeto de Lei mentál'la prevista. na Lei de Meios pa .. 
do Senado número 33" de 1964. \'a o corrente exercício e referente ao 

Tribunal Superior Eleicoral, em iace 
Relator: Sr, Walfn:do Gurgel. de o quantum aJj previsto. em razão 
A Comi.&:;ão apres-enta a redação t~ .. do liumento de despesa conseqüente 

nal do Projeto de Lei do Senado nú- da majoração de vencimentos, se hi." 
mero 33, de 1964, que autoriza a enlis- ver tornado insuficiente, desde () mês 
são de sêlo comemorat;~o do centená· de junho, próximo passado, paTa at.es~ 
rio de catupina Grande, Estado da der ao pagamento d-os !u ... ,cionáríos 
pa'l'afba., da Secreta.-rin.. daQl1ela. Côrte, Ve!'ba. 

Sala das Sessões, 20 de setembl'o de 1.o.ao - Cl!s~eio, consjgn.ação 1, 1.00 
1964 _ Antonio 'CarlOS, Presidente. - pessoal 01'\111. . . 
_ WaIfredo Gttrgel Reiator _ Lobão A. Mensage:n presIdencIal encontra 
da. Silveira. • • apOlO n:Js a1't? .4.9 e 5.r\ .. ~?, Ato J:n~ ... 

tltucional, deI por que legltmlO o cre-
ANEXO AO PAREOER N.9 1.041 dito, hábil o meio de autorizá-lo e. 

Redação final do P1'Oieto de Lei por isso mesmo, legítima. também a 
do senado nUmero 33, de 1964, que d~'Pesa. a qUe lIa. atender. 
autoNur. a emissão de sélo come~ Face às razões expendidas, =:-amos. nO 
moraUvo do centenário de Campi- ârn~iI~ de nossa competot'!ncia. peja. 
na Grande. Estado da Paratôa. aprovação do Projeto. 

SaJa das comtsroes. em 22 de setem
O Congresso NacionaJ dêCel't.a: bro de 196-4. _ DMtiel Krieger. Pl'esi
Art, 1,1t E' autorizada, pelo Minls~ dente. - Sigefreào Pacheco. Rela.tor. 

térfo da Viação e Obras Públicas. aO - lrineu I!orn~ausen" - JOOéo quw .. 
D~partamento dos correlos e Telégra. m<!r.d - Vlct~rmo Fr.C'I!e. - J seo.Er
fos a emit;são de sêlo, <:oruemorativv mZr'(L - Lobao da Stlve-lrl!-, - B~.zer .. 
do' centenário da Cidade de campina Ta Neto, - Pessoa de Quelro;;. 
Grande, no E3tado da Paraíba, e. se 
realizar em outubro dêste ano. 

Art, 2,9 Esta lei entrará em V'igor N 
na data. de sua. pUblicação, revogadas S. 
as disp'Jsições em /'contrário. --Parecer n9 1.042, de 1964 

RedaçãO final do Projeto de De
creto Leg/Slattvo n9 95, dt H,64 
(12.9 176-_1\, de 1004, 1Ut Casa de 
Origem) . 

Relator: sr. Wa.lfredo Gtll'ge-l. 

Pareceres 
1·044 e 1.045, de 1964 

N9 l. OH, DE 1964 Da Comissão de Finanças, s6~ 
'bre o Projeto de Lei da Câmara 
nQ 165, de 1964 (n9 2. 219-B-64, 
n~, Cám.ara~ Que autort,w o Po
der Executivo a abrir, 1)ela Pre~ 
sidéncia da nem1õlíca, o crédito 
eSllecial de Cr$ 50.000.000,00 
(Cint/Ulmfa m.ilhões de cruzeirOS), 
para mender às despes(1.S do Gru-
1)0 Executivo Vara as Terros da 
',f,1teMeste do paraná \'GETSOP). 

Com1d.erando-se ser esta ao fórmula 
de possibilitar o pagamento de atrasa
dos fi, que fazetn jus os funcionários 
da. Escola Técnica Nacional, atrasados 
que vão do. data. da cltada Iki número A Comissão apresente. Q reda9ão ti-
4 069 de 1962, até a publ1cação 00 Te- nal do Projeto de l:>ecfeto LegIslativo 

R(!lG·tor: Sr trineu Bornhausen. lâ.cão' nominal em fI de dezembro de n.9 95. de 1004 (n,9 176-A, de 1964, na 
A 'll d t C i ã d 1963 nada h~ Que -poosa obstaculizar C~"-B. de Origem). QUE' o.prova o. "Tra~ 

Da Comissão de ser:-,t"i('o Pú
blico CfvU, 8ôbre o Pro1eto de l.ei 
da CdmaTa n(l 157, de 1964 (nú .. 
mero 2.239-A-64. 9JQ Câmar'J.)~ 
Que fixa novos valôres para os 
símbol06 dOs cargos e das fun
ções gratificadas rios 1uadros elas 
-I'fCt'etarias des Tribu.nais R.P.!JJo" 
nais Eleitoro.is e dá outra,~ pro·vi .. 
à~nci ... 

Delator: Sr. Silve.strf! Pédcle8. 
Atendendo a Qfíc,io,Cj de vário::: T1'f~ 

bunais Regior.ai,5 EJe.d,vl'!)j.:;, fi CâlllU-~~~~,Cl~~ o reI~:~Sdo 0:; s,s ;e-sent~ a normal trr~mIta.çã.o {la pr.op:>slção. tado de EXtradição". ass:nado entre, o 
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l'a dos Depu:cd.os, fundada. l'm fubs- dis~~nsáYel. oportuno e justo, sob a 
tituth-() ekbot'ado pela sua Comissão forma. dc', substituivo da Comissão do 
óe OrçnrnentJ. DprOvo proposição, que OrÇB.men":.o. 
1:>.a novos vz,lô:-es p9.ra OS símbolos Examinandc....,se o projeto no .seu 
do,; carg06 e dEIs funções grütifieadas asp~to ~'êral, verifica-se que o ,me,s
dOi Quadl':.<; da', S€:creÜtl"l:lS dos Trl- mo, ainda. urna. vez, C''>ffiO. acentua a 
hu 'lris Regionais EleitOl.''liS, referidos douta CoIllissão de Serviço Público 
na. Lei nO 4.049, de 23 d3 fevereiI·o Civü, desta. CilSa, "aoo2lI'unr.ta: a li
de 1962. . nha de tradição legal que Junge a 

vos legais, d~':culte. a oorp.erciaIi .. 
zaçáo". 

A propOSição foi extensivamente exu,· 
minada pelos ól"5[-CZ técnicos --da. Cft· 
maia qU€, COm é,~ceçt'o dA Comissi.o 
de Saúde, opinaram pela. s.ua apro
vação. 

Do ponto de v:hittt qti.~ nos cabe ex.a~ 
miná-la, concluÚl.l('S por deseacaralhe 
Os méritos, pois, .Dléro de l'esgua.rdar 
Os intETêG.ses da el)nnomia naciona:l, em. 
um d:Js seus setores nla.is im}Jortante.s, 
ou seja, o ü~ produção vinicola bra
sileira (não a-penaz 3 gtaúchaJ, l'llQ
tege, também, de' maoeir.a segura, e 
em. pa:rticular, a. Fazenda ?úNica, no 
que tange à. arrecadação do impôsto 

Setembro de 1964 

ANEXO AO J'AR~DER NO 1.048 

Redação final do Projeto de L 
da Câmara nO 148. de 1003 ( 11: 
mero 619, B, de 1"9-5~), da Casa , 
origem) que assegura aos mens( 
listas. -d;iari.stas. e empregados (j), 
entidades autárqulcas ou pr:tTUf 
tais, no tnínimo. Os direitos oTiu~ 
dos ãa ConsOlidação das. Leis (; 
Trabalho,. 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Aos servidores que, não sel 
dQ fun{lioná:I!,Qs p-úblicos -e não gOzal do de garantias e~ecia.i,"l, trabalh.l 
rem, como mensalistas ou diarista 
nas organizações econômicas, éomel 
cíaJ',s e industriais em· forma de eIl 

1\ atualizaçã) dos f'!l.dic!!s l'etribuí- estrutura administrativa. e -(. plano 
t:v 1S dos cra~os que integram OS de pagmento dos órg.l.$ d() Poder 
QUldros de Pe~soa.l d;tS Secret::rias JudieiãriO os do Poder Legislativo". 
tios ref€Tid.,s Tribunal':; tf!1l por b:ue ReEsalv2,das que foram RS d_eternu_ 
o~ valores estabelec:dos pela recent,e nações constitucionais, -ama ,'ez que 
Lei nl? ~.345, de 196:1:, que majol·O'.l os a. mrdida se apóia no di.Sp03to nos 
v-enclmE11to.s do pessOal do Po-der arts. 67, :r:.arágrafo 2Q e 97, nl? n. da 
Executivo e q'.tr. teve aplicaç·ão ex- nO.5Sa oarta Magna e resultou de 
tem;iva, no qu·'!! tange" i'.o citH~O mo .. l>ropo5ição envida ~l,O Ci)nVl~.) pelo$ 
metro, a-os servidores d!:ls Secret.'lrlG.s Tribun-ais Regiona1s Eleitor-aLs, na d-e COIlGumo. 
das Casas d-o Feder Leglslat.ivli. fonna dos dispositiv.:,s citados:. 

O pr-ajeto, como se \~, limit2-.::~ a
J 

Cun.sider~:tncio-.se 6ertnl, no e3S0 S~i)S, ASSim, 
p:-wcrever llledjdas relat.!lraB ~<penas a presente. válidrs a.s razões que intor- proje o, 
majl)rações salariais, alterando nos maram o reconnzCÍlnento <la medida 

, prêsa da União, dos Estados, do Dil 
pela- aprovação de- trito Federal dos Territórios e Mun! 
I cipios e daS .entidades autárquica 

têrn'~os do es.quema .adotado pe:a~ auas em outros .setores da .admini~;traçOO 
. CaSf s do Congre-~so Na.:::í(P.lal, 05 va- p;úblic·a, SDmos, DO âmbUo de noc,-sa,s 

lôre,s d().~ sUnbOlos .dos Ca.rgOE e das atribUições, pela aprov~~áo do pro-
funç5es gra-tificadas dos ·QuadrOos dos jeto. ' 
Trib!.lIlaÍS Regiooais EleitO-"ais Sala das COlnis.3óes, em 22 de se-

a) atua}ização, nos "êrmos dos In- tembro de l{l:~4. - Daniel xrif':g6T, 
diezs retribuiti:v:;,,~ fixad0,s pela Lei" Presidente. - José ErmíriO! Rela.tor. 
no ~L3{'J, .de .19E4, dos vrtlôIes' dOE - sigefred,D pacheco. - Inneu. Bor. 
~mooJo.s dos cargos e funçõe~ grati.. 1th~l1Sen, ~ José Gui~ma'·d. - ~iC; 
!lendaB dos Tlibunais Reg!ollt>Js Ele.:- tormo Frezre. - Lobao da. Silvetrá.. 
tol'su.; - BOJ!.n·a Neto. - l'es>'oa de Quez-

b) adoção .de critério fixado pela roZ. 

Sala das Comissões, 15 de setembro 
de 1964. - Nelson lYIacuIM't, Presi .. 
<lente,. - Barros a(~ CarvalhO, Rela
ton - LoblÚJ da Silveira.. - Raul 
Gi~tl. . 

NO 1.047, ,DE 1964 

Da Comissão 'de Fi.WlnÇa..~, sóbre 
o Projeto de Lei da Câmara nú· 
mero 147, de 1~f;64. 

Rela,{;or: Sr> Fes"oa. de Queil'QZ. 

competem -os direitÜ15 e· deVel'es deco
rentes da .JegLsla-ção do trabaJho' el 
geral. . 

Art. 20 Esta lei entrará em vig<J 
na da ta de SUa public.aç2-.o l'evogada 
a Lei nl? 1. 390, de 13~ de junho d 
1953 e demaiz dislJo.siÇÔes -.em e(}nt~ 
rio. 

Parecer nQ 1 ,049, de 1964. 
Redação da emenda: do Senad 

ao Projeto de Lei da Câmara nú 
71Lero 34. de 1964 ( no 420-B. d Lei nÇl 4.345. de 1964, no 'Que con

CeTne ao cqtêl'io di! opção- pert.inente 
8. pa~'amento de funçã'J gr~.tificad!l: 

c) . ~om'plemento das diárias de 
Brs,sl!1a, 'nr forma do critérlo ado· 

Pareceres O pl'esente proj';Í(J, de autoria do 100-3. na Casa de origem), 

Ms. 1.046 e l,U47, de 1964 nobre ~putado Peracchi :Barcelos e Relator: Sr, Walfredo Gm~e1. 
outros, visa a dimir:.uir custOs de ve-n.. ~ 

tado pela Lei Wl 4.&45, de 1964. N.\) 1.046, DE 1"964 
da <te vjnho, através da pet'IllÍEsão de A Comissão apresenta a, !edaçao ~ 
sua comercialização em rccepiente:s de tamenda do senado ao projeto de Lfl 
volume superior ao esta'helecido pela. da. Camara n 9 34 de ~~964 (nl) 420-ll 
legislação em vigor e da -venda de vi- de 19-63, na Casa de on~m) que au 
nho a tôrno. I toriza o poder EXecutivo a abl'lr. peL 

d) eleva,ção dc. salárb-famílh·: ~s, Da comissão de Indtistria e. co-
bzses autorizada~ jnla Lei 119 4 345. tnércio, -JóbTe o Projeto de Lei da 

·de 1954:· Cârna,ra ,núme,'V 147. de 1964 (nú-
e)· e..'üensão aos inatj70S, dos e!ei- mero 1.2U9-C-63, na C!LSa de ori-

tos das pl·Dvi.jénciaG consL:ÍJstanc:a- ,gem) que dtsp~e sôbre a venda de De um modo gera~, é mbido que o 
da.'l no projeto~ . Vinho em reclptente de 'Volu.me S1L- consumo dêsse pl"oo.uto agticola está 

f) retroatividade dtts VR!1tag-eru !!- perior ao estabelecido pela jegi8- Iigado a hábitos e el~tume.s existentes 
nancejras a .pru'!:ir de 1 de junho -de lação em -vigor e dá outras proü"i- em uma comunià'ade~ Por conseguin-
1964; . dênt.ias. te, tudQ indica qUE)) tal l'eduçãO no 

g) e'xigênc1a de r!OllstanO pÚbl:eo custo dtt comercialização irã. a-o en-
para o pr-ovimento dos c;;rgos dcs Relator:· 8r. Nelson Macula:n c.ontro· da intençã-O <13 seus a.utores. 
Tribuuais: e . tI· é E' que -a procura de tal be:bida é se11-

h) Hbertum do crédito nece-'=:fiário PeJo presen.te pl"oJe o de el, per- sível às reduções de pre~o, ou se.je., a 
jlo atencLimento da despesa pl'evi.3ta. mitid.a a venda de d'inhos, assim c<m- demanda. é dita elástica

f 
sobretudo à 

1_' ..siderado,s exclus!vamente 03 proQutos 40 me!"ca-rlo in~rno nacional. . 
D~ mq)os~, ver1.flca-;5e q;.t-e o pl'O- obtlQoS. ?ela ferm.entação de 'uva ma-

jeto. no se·u -aspecto \)l'\;n.:.ClCll. acom... dura e.:.ma<:tada ou de suco de uva ma.- &m embargo, enlJ'i:tanto, no qile 
.pznha ,Q linha de jil'aQ.lç-~ le;;at que dura, exclüidos os licoroso.s,. em l·ec!- conceme à. Faze.'llda Pública, cumpre 
Junge a estr.utura fldm~ll!st;:<:ltl!a e ~o pieí:\.tes de volume su.perior 110 est.ahe- reS'3altar que o artig~) 3.9 dl1- proposi~ 
plano d~ :p-~~\l:e;mento 00S orp;aGS .ao! lecido na Iegi'::laçáo em vigor e, ainãla. ção mantém a. legislaçr.o em vigor, ou 
Poder ~rUdiClal'lO aos dJ POder I~Q;I.f;- a. venda de vinho a tórllO (art, 1.°). seja, ... o. impõsto de ·co!'.sumo será 
lativo. .. . Tal dispoEição se aplica, exclusiva .. pago com base no preço de venda do 

A D~ ponto de V1S~B. SUCI:ll, e. Pl'~Vl" mente. ao :prcduto nacional e as con- fabricante, de acôrdo oom as .taxas 
.den~Ia. '" :r:€comen~.ave\ .. (} ~1'()J~to I dições em que a venda pod-erã- ser· feita d!scriminadas na ~i :qtmero 4.153, de 
esta p .. rfelt~ez:te)US'If1C3.da._ a V1"- s-e:ráo fixadas em decreto que se~á ex- 28 do CQIT-.mte de 1962." 
ta de serem ldentioo-~ >!ts razoes qce I pedido -pelo- P.odel' Executivo, dr.:ntro· Diante do exnnsto, I.,pinamoo pela 
inform9.ll1 o raCQllheCIU1euto da rI:!::- d! ttinta dias da vigência da nova lei y~ 
dido. em .iô~r·s ..as ,áreR.g d"t adIn.1I1iS- (:art. 2,<l). . a.proyução do preselltJ~ projeto. 
t raça0 putr~ea, como llUpe~at:.v:) da \ Finalmente, p.ara efeito do d!sposto sala das Comissões. )22 de setembro 
desvalor1zaçao do po_der l\qu~sít!vo da no art 19 o impôsto de consumo .será de 1964. _ Dantel Kri~çer, Presidente. 
moeda, prcduzindo. em cpn:;:eQüen.ci-a, pago ~m' base no preço de Yf!llda dO ~ F. Pessoa.ae Queir.oz, RelatoT~ .-
o 'aunymtg. do custo de VIda" _ fabricante, ~ aCDl'do ,com as" ta:ms Iri11eu Bornhausen. _ .. José Ermtn(). 

Assun) dentro dos 'lS:;Jectos que -"ao 'discriminadas na Lei número 4.153. d<e _ Lobúo da Silveira. -, Sige/redo pa-
dados a esta Comissão apreciar, o~~ 28 do novembro de 1962 checo. Wilson Grnljm.lves,. Bezerra 
no pela apro'l"ação do projeto."' . Neto. 

Sala d.as COTlllSEÕes. em 16 de Ee... A proposiçã-o É de iniciativa do no-

Ministéri-o da. Educação e Cultura , 
crédito especial de Cr$ 20.000.000,0 
(vinte milhões de cruzeiros), Pa:t'1 
custear a edição das ,obr.as -complet21 
do Pro!essor .carlos campos. 

Sala das sessões -em 22 de serem 
bro de 1964. - Antô'nio CarlD~ Pr6 
sidente. - wa1fredo Guru,el, Reullo" 
_ Lobão da Silveira. 

ANEXO AO P Al'.ECEa lj> 1. t}!9 

.Redação da emenda do Se:naib. 
ao Projeto de Lei da Camara 1'l:ú
m.ero 34. de 1964 (n9 420-B, d~ 
1963, na. Casa de origem), que 
autorlzct o Poder Executivo c 
alnir. pelo Mint$tériO da Educa· 
çdo e, Cultura o c1'édito especftL 
à.Cr$ 20,OOil.~oo,{)Q (pinte ml· 
lhões de cruzeiros). para custetU 
a ediçã-O das obras completas de 
Prolessor CarIos ,campos, 

Emenda na 1 
(da DCJ) 

Ao art. '51). 
Suorim~. 

Pareceres 
Ns. 1·{)50 e 1.051, de 1964 

N .• 1.0;;0, DE 1%4 tembro de 1-964. _ Aloysio de CfLT- bre Depu~:1do Per-acchl Barcellos que, 
va.lho, Presidente. __ Silvestre Pêri· Em sua justificntiva, allós enumers,T os 64' Da C01liissêio de Constftuição ~ 
eles, Rebtor. ~ RleUo Braga. _ An- quantitativos 00 produção vinícola dO Parecer nQ 1.0413, .de 19 . Justica sôbre o PrOjeto de Lei àll 
tania ,Carlos. . Rio Grande <t"b sul, .sempr€ cr€'3cente Cãnwrá 1t.rt 109, de 1963, que C:J.n--

nos últimos anos, em contraposição dO Redação final do ~roieto de tet cede isenção do impósto .de rcnd4 
N° 1.045. DE 1964· consumo nacional, em CODstant6 ba.1.. da Câmt:.rá n~ 148. de li}63 (nú· ti COmpanhia Si(lert{1'gicG,- Na.cto-. 

Da Comissão de -Fina11cct8, tô~ xa~ do que r-esulta a. fOrll;\ação de es- mero 619"B. -de '195')~ 11Q. C'f1Sa de nal e dá outras proviclénC1aS. 
bre o PrroAeto de Lei 11.0 ·157, de toques cada. Ve!l maiores, demonstra a origem)". 
1964. -'J , nec.es.::idade de ativar-.se êssc con.su.. Relator: Sr. Aloysio de Carvalho 

mo. atraves da -ãistribui.çã.o do~produto Rela.t01:: Sr. \Valfredo
l 

Gumel. Volta a. esta OOmissTo O Projeto do 
EelatOl': Sr. Se;r ... Jld,r Etmíl'.io de sem -as Iim:taÇ-Ól".s <la legislação em vi- Lei da. cã,.ma.r3. n.9 109, de 1003, que 

Morais. goro E ~sc1aa"ec(.>: 1 A ComiSsão apresenta·a. redação fi .. cGnced'e isenção de 1mpôsto Q€ renda 
-o projet-o em exame visa, a li:\111 

.novo~ valól't's ~;,:a os "'®!x·lcs dos 

.cargos e fUJ;1ç6.es gra-í;f1tcat'l':'~ d.cs 
Quaru'Os das secl'e.-ar~ do,;; Tribu-· 
mis. EleitOl"alE;, objeti.vando -dar aos 
seus fun{;ionirJos .o mesmo tl'-ilta
menro qu= s€ vem disp-e~u::ando a ou
\troS serv,ido!es públicos, os -q'.la-;~ 
.para faze:: fr ce ao .a-trJ.len:tí) do. cesto 
!fie vida, tiveram, recente.ment-e, rea~ 
r~U&t.e.dos seus venc!me:.!ttis., 
f. .A. matéria. foi exaustivamente deoo • 
tf.d:a pelas: C2,mi~s6es -TOO:':tiC3.S da Câ
)ííQm. dali S!:..indo COlno !e.;umo do in-

"E' carto que se não atingirmoo- nal dO projeto de Lei da Câllla<ra D_Ú- à Companhia Siderúrgica. N'&.ciona~ 

iIIla~,ed~~o, p<lr"o~nsto';"', vOe' raetrm~!éspedrnse_ mero -148, de 19-63 '(nO ti:9-B, de 1,9:59, par$. apreciação d-e emenda. que lhe 
t:'U """p""" <= ,,~ na Casa de -Or:igem) que l.assegura aos fói 'apresentada em 'plenárIo, esten

cet, nos P~~Pr..os parl"E'irais, ele· mensalistas, djar~as e empregados dendo o benef}cio fiscal à compa.r;hla 
vada qu~tlc;.::td~ de uya, o que~ re- das e tidades autárquicas ou para-es .. do V;IIe d~ ?io :Doc~. sob a condIção 
}>re.se.."'1tarr.a sÉ!Tio preJtUzo para O . n , . . ,,- de a beneficiada apllcat, dos recursos 
~iticul,tQr e t.OMí.-'qÜe!ltemente o tatalS. no -núulillo, os c;ireltos oriun- advindos, da.- .iB.enção, 40% <'quarenta. 
t::'ês.est!.mulo 'ia prod'uçao_. dos da. Con.W .. :.dação das LeU do Tra- por oente) no ll.llnlent;) -do seu capital. 

~ O complexo de leis federafs, qU5 talho. . ' e -6(1010 (ses,sentil. por cento) em illves-
~ l'egula. a circu1t:çã,o e d:str-ibulção. \ tim.en.tos- que Visem à valorização dOI 

:'·;:::<dn produto no. mercn.do nacional, Sa.la dai sessões, 2$ de setembro Vale_ . 
,_' .'viôa. à prot.el;ão do fisco e à. de .. de 1964 - A'71-tcmio carlo-.t 1?1'es.id-enta. Ainda que d~s5.eor..selhá-ve-l, do pOu. 
.::lf~ C01tl~ ~a~i!lca:çlio e ,ailww--- .--:- WoJtredo Gurgel, Relator. - Lo- to d~· vista de e1abOraç40 legisla.t1va. 

.ação, por tIm .. _ de <1i.spooltl> Wo IM' Sflt1l1rt%. "",pl!açllo .u. mau;rl., de mO!!., • 
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80raun-er ou.tf!lS entidades náo con
templadas ou atlu6ir outr~~ obje~,iyos 
:não cC'Jlma.nos pela. propoSlÇ-J.O !U1ClaJ, 
:nr.o sendo, todav:u" para ocult'\":..' que, 
na espécie, ná.:) !:iê difereucia. o favOil.' 
.concedidO. que,;' ae trate ·da' Cía, 81-
derúl'gica. N<wionai quer da. aia., Vale 
do Rio Dôce, - op:namos pela oons
'títuciollruidade ·da f"lllenda., desde que 
lj8SSegurarla, nos mesmt\'i. têrmos dan
lte,s prop:)StoS por ests Comissão, a 
lparUeipação dos mtmiclpios no impôs
to Qe l'€nda dev.ido pelas empresas 
objeto da presente concessão. 

A çomissv.o de Finanças, q~e já se 
pron1Jnci-ou tavorin.'E'lmesu: à. isençáO 
pa ra. D. Compa,nhia. Sidelill'glca. drrá 
'a;e procede ti. extensão à companhia. 
'Vole do Rio DOCe. 
, sala das Comissões, em 27 de agôs
to de 1964. - Wilson. Gonçal:!;es, J?re .. 
sidellte. _ AlOysio de carvalh<J F1lho, 
R,e-lator. - Bezerra. Neto. _ Edmundo 
LCl:i. _ Jo.<:faphat Marinho., - Argc
miro de Fio1letr,edo. 

N.' 1.%1, DE lW4 
Da ComiSSão de Finanças, sôb1'~ 

o projeto de Lei n,P 109, de 1963. 
ll.elator: Sr. Sigefred.o Pacheco, 

O!MlIC DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Setembro de 19ó4 :';363 

o sn ,PRESD.iENTI~· tariEta ou puericuItor ao:;; c.~;udanle.s lse .iu;t,~ dl",2. e~ta. tdí)m:H~ ?J. C0t;· ~ 
.' ~.. que. tendQ conduido .o 4" ano dO cur~ !C€itU.i1ii.lO aO papel de ":;<l.llil:;'~lsta .. ~Q I 

O Sr. ~enad.()r Melo B:aga. enylou so de Mediclna~ cump!am um eSL!1glo Bl·a~l. en~l'elunt.o, !'orçoso e rc\"ullne.\ 
à Mesa. dl5CUl'S.Q .a. tlm de ser pUbltca .. mínimo de trb:. me~es em sel'V~ço sa- te". p."tX:sallJü.<; e pl'{;!c;samo$ r{)~n UI''' 
do, na fonna. do tU.s-pCSto no 'irt. Wl, nitário ou. de h "gitne llliandl em· es"11 gêllr:Ja, !~~ml'L.l:: técn~c<>; a ;'1'€,-e prazo; 
f. 29, do Regimento ,Intel'no.. tabelecimento uil',;:al. com hab'11t:JcaQ SI.Úl~i~t1te p:1Ct ü d..s-

I
' . 

S • .F;:xa. será. atendIdo. Art. 20;. Ar:m diplo!llUdos Cll\ peda- [-empenho de.:eas fUllÇl)f'.i, • 

d · d ~e goo-ia. por l<'!!cltiàJde de Filo~ona 1..!~- F..spe~o (jlJ!:! êstc projet.o Il'llna ~ de,"!. 
E' I) se.swIlt·e o lscur!:) -o ~ -leia! oU reconlJec.J,(a em cujo c:....rículo fendê.jo, com mais el~pel1ho qUt: ,ser, 

np01' Me:o Braga: conste o er.o:no d~ puericult'Jl'n, es- aut.or, o ilustre Minzst!'O õa saude. 
Senhor ,pr€"idente, Senhm'f;& Sena- Ipecítico ou a",te~'~e,;:o na pt-O:.FfiUlB, de ao qUfll Doe plOpo:nOS nS3f'gurar Cl

l dores. ~ Biologia lüiW.:a.6iO. nal, e ~ue C-ulllp:~m e~c::nentos para. sua lou\'áv::l e ;ncr!-l 
' est;i",lO nünilllO tle um mes em SE.:'VIÇO t6na. b:l.tu!ha cont.ra. as doenças u", 

Disse o E."'t..'110, sr. presidente da. ofic:~l de HIgiene Infantil, cOll(.:ederá. masstt., Espe;'o, tnmbé!u, quo;'! _ a êlo, 
República, na Universidadeã da. Bah!a, o Pode!" EXe,::uf)vQ () thu)o ele AU}":ll'-f elnpre~te sua. ~c.()(l-peraçaQ ~. ~e;.\ ,em1:i 
que 500 criança.\ mQrrem diàriamente de PuericuU.ll.!'a ' nente conte:-rvneo prof. .F.::av1o.,s._lPl1.

j no BrasU. Disse .que noo.'Su. sítuação Alt 3;:1 Ao 'ConSelho Federal de cy de L8cerda. (]'uàmico M\t1.!s!·l'O J!ll 
saJ1itária é a maJs precária passível, Edt."C~ compete reformular c ada':)~ . Educa';w>, dt1 tujo minl..stéri,) tauf,o I 
1.Ull& das majs deploniVeis da Amérl .. tar oi cur:1cu~OB das F3culds.des de 1 depende a !o~~aç:ío dp"técnk()s po:a.

i Ca, lAtina. Ancilostomose, tuberculo- Medicina e Fil'J.'ofL\ de io:·ma a pro· I pr!.'set'YB.r a ."audi?' ç n Hda d~ m.;h ...... 
se, <1oença de Chagas, tracoma e on- porcionar, nos quatro pr'me:l'os' ~noc rfor. e ndb~1.'ee de cl'ia..llliaS e adu!t~. 
tras doenç.a.s de massa, djzim.1·;)l nosso dp curoo de Medldna e no de Feda- no;;.<:o~ inYl.aC's. Irmanados, os fi_JllS' .. 

povo. enfraquecem, f;4 popula.ção ruml gogia. formação téCll;,C.a e pro!~o;:~nall t~::í?s e\::l, Educação e saÚ.,ne multo po: 
e ceifa.zn milha.l'es de vidas, ~nquo..nto que a~.segurl" habilitação pa;,a Os t1tu-; dClao rn7êr pelo 53nea~ .. nto de no~. 
nas cida.dea a tUbercillose, e outras los de que txat.'1m os Iutq. lY c 29 det;- b'a Pátria. Div(}rcia~o~ -:- como eS~I: 
doenças reduzem nosso potencial de ta lei , verllm quanria o Mlmstel'Jo da ~dtl 
trabalhO e produção. Para fazer fren_ Art: 40 Aos d'p!omadQs c<lm os be' cação .!IuprJDliu do curl'ícu~o nlfnlm,o 
te a. êS.o;e qUadro, para. em{.lreenaer neficlos desta lei t:ca 2Esegurado, do ~ursc de Medicina o ensmo_ da TI .. 
essa, bat·àlha. contra a. doença que quando. de seu apt'ov~ibmento no siologia. não o,bstallte n:0.s~o el~va~ 
anualmente nos desfalca do \'611050 servIço públ1co o nível corresp')~1d.en- índiCe de n10rbnidade e lllCldênm3, Q~ 
contingente d.e elenlentos ú.tcl:~ à CO!lS.. te ao ue curso sapeúor de quat.,o t.ubercuIOFe _ Só teremos a perder.: 
truçã-O da riquez-a-na<:loDal, reconhece, anos, sendo.lbes at:ibUidns funções I Conto. pOr 1&.."'0, com a V,RUOoSa colam: 

Em razão dé emenda. apresentada entretantoi -O próprio govêrno, que não subordinadas às de Médico S.\nitsris. ração de um novo currle~lo das Fa. 
,pelo nobre Senador Ra\ü Gi"Q.bert1,. in ... contamo.~ com combatentes suficientes ta e MédIco l?u~ril'U":i.t(ll', ,'nJe os hQu- -culdades de Medic!na. e Fllosofi~ que 
,e:luindo nos beneficios taanbém & e prtpa.ra-doo_ Faltá.m-nos,_ principal ... ~er. ' I corresponda. às finaUda.d~& l?runor .. 

jCotnPanhi9. Vttle dQ Rio D6oe, VOlta o mente, os técnicas,. náo prôpriamente Art 59 A pres.ente le: ent::an1 F!m di1üs d~r.t.e projeto, sem prejuízo 
presente ProjetO ao exame desta C~· 05 de c-o.pula, OS C8ilazes -de planejar vigol;' 'na data de sua pUblícacRo rf'Vo- mesmo· CO~ aprimorament-O dos cur". 
lni.<;,são, e lançaT o..~ grandes planos. mas os gada,s as ditpos.!çães eDl con::ráno. ['():; llorm:lls. 
\ Estam:to perfeitaluent-e a.caut.clado O> de execução, ()$ que realizarão a.o::, crun- I Ju8'lifi.catiz:a. ~ Snla das seSsões., 24 de betembl'o d«.' 
Interesse düS Mnn.1cipio sem face ~ .. panhas e J)1'omovel'ãO. de forma mteu_ , 1964 Melo BraDa .J lemellda da COntis.sâo de OonstitUiçã.o siva. e eficiente junto às mc.s.sas ru~ E5tá. o g(wê:no-.interi".s..o::ado e empe-

I 
. - , 1 

e Justiça, sôbre a. qual já. nos manifas- ra.í.s e urbanas, os programas de sa- nhwo em reduz.i.r a mOl't.alldade ln- \ As comissões de Constituição .\ 
ftamos, nJda há que ~a. obstaculizar neMllent.o e pl'ofuma das grandes eu- fantil -e promo\"~ ? tran-eam~nt-o do I JUStiça.,; de Educação • Cultura. e J 

,a exte:nsã(} do treneflclo ta-mbém ~ demias. Para. isso de nada -servi."ráa País peta. llrO!llaxl& inttnsn'a da. s, de snUd.e. ..:{ 
locm.panhi-a Vale do Rio Dóce, na for.. algumas deuna.s de SanIt-a,risw.s for.. grandes endemias que assol~m no~' O SR PRESIDENTE' ~ ""'\ 
ma da. enlenda proposta. mn.àQS. na. Guanabar.a. ou em Bã.o Pau- ·Pátria.. COntra. êstes louváveis i.nt~~~ I ," l~· ;. 

j Fac a ex osto somOS no âmbito lo, p.l.'ectsamos, e com urgência, de tos levanta...se. entretanto, um pode- (Moura AndTa(te) _ O })I'Oj€to 11do 
de n~ atJtmiCÔ$ pela aprovação centE'mM, melhor, de milhares de t-éc .. rosa obstáculo que ê a carência de será publicado e encaminhado àJ! 00-

140 Projeto com ã. emenda. sugerida. nicas e de aUXiliares cOm !cnnação técnicos habllitados para~ executar os mi.ssó.:.'s. 1 
\' Sala das ComissÕ'eS, em Z2 de setem- mesmo rudimentar, mas básica e cl.. wandes pla.nos que e5

b
tuo sendo 10~ I Há ora.dol es tn:;crlto" -, 

r d 1964 Danfel Krieger Pr~l- entifica. capazes de serem o .. ustru ... que venham a. ser ela orados pe a'i 
': o te e Si~redo Pa.checo Rela.tor mento para a implantação de um l'1'<S- aut.oridad.es eanltár!as. Com o fim de TEm (l. pala.n'I\- o !':ob,;"e Senador 
,:n Vi' torlno Freire _ JOsé' ErrniTia: to progrema.. de saneamento que redi_ proporcionar ês~e elemento humano, GouV"êa Vie!rn, 

o~ da. Sílvelrã Beurra "Neto ma o nos~o povo das mazelas mevltá ... lndlSpensável à campanha de reden-I = ~esSOll de Queiro;,"::. Wilson Gon~ ."'eis que, não ob~tante, sacliflCl.im me- ção do not:'<O poVQ co~tr.a. adescl~en~aá' Q 8ft, GOCVi:A VIEIRA: 
taàe ds pcoulagao btwJe)"t',U propomos que se aprove.tem, e ., , . 

falves. E êsses c~;nbateIl.tes de primeira 11- Os -recurros dlo::pOllÍrcl!) llo.'lS F!l.c-ulc!oúe: (Lê o segui1!-te diSCUf:i91 - S~nh-Or 
O SR. }'RESIDENl'E: nha nós podemos forma.r nas próprias de Meàic!na e F11osona. pala a for.jPl'e!:ildente, ja me rna-nIfeGt.et n..esta. 

F ' d' , - e curto espeça d.e tempo -{\.e tribuna nO. sentido de e"tar o governo :E~tá finda a leitura d,o expe<l'ente, f c~~~~d~~v~ ~:t~~~~a: ~ ~i~~~~' =a~e~ de profIss:ol1a~s es:pé'C;:>.ll' I bra.sHeÚ,o 1ine para.. p?der decidIr a. 
~ Sxôbre a. mesa, r~uenm-ento que V8 \ :1-ent-ro d06 seus currículos propo;cio~ zados que, del'ldamen~e prC;;3.rBdO'S, J compra das sul'Sldlt\nus do grupo 
'ler lido. nando ao mesmo tempo Um contacoo' po!Sanl ser aprove:tados p('las autor.-, AMFOR,?, com~ lhe parecer melhor 

E' lido o seguinte; mais po.sitÍ"v" dos futuros médlCOs e ldadf;S ~D.nitã.r!al'! para Q de.~em-p('nho j ao ln~eres.."'e nacIonal, ~'~i~o ~~~ ~: 
. . o 9 d 1964 educadores COln a realidade d-.c nossa' de tlto ele"\"rda. tarefa. ! ~~~~~ 'co~e~: o ~htt gm.êi?no Q se ... 
Requenmento n· 31, e PátrIa.: proponho, Sr. Presidente, qUe I Acadêmicos de medicina" concluído o guir uma g determinada.' orientação, 

Exrno. sr. Presidente do senado ~~~~~u~o ~~;anteríumul' Pdf'Quenp' "1- 4-0 ano rlfjo,c-ur.o ed(,O~1 (:!'tag~O 1-em ser I Se o Govêrno decidiu c.ompral' tôdM 
F002ral. ça ~ <:~r c ~ as aCll, VIço ~ 'c:al, pe ~rao per c.r.amen e as ,<;ubsid,ána.~ do q-rupo AJ.lFORP, f!Or 

~d~ e de FilosofJ.3., () dIplomo), de sa-! ap.rovelta:r suas fel'jas P::lf3, em fun' entende.\' qlIe desta n1!l1'Jf'ir:t S01UClO'" 
Havendo .sido convidado pelo Exmo. Dltansta e puericultor€.<;, a.os que, con- ção púj)1:ic~'l. serem 00 executores c;tos nará as pos.<;Íveis di\'cr:;,~nc~as com o 

6r. Presid.ente <la República, para aluindo o Quarto ano do cur."!} de Me- planos de proillflxia exten-Sd. e atIvR. "O,' · ... no norte.ah"lerlca.!1o não vemoS 
CUnlprir missão tem9'J'l'ál'ia. na Eu:,:) .. dicina, fa<:am um estágio me serviço que O !l.l1ri:st-ério da Saúde promova, ~{)tivo para- que o C~)ljzr~-._-o Naclonel 
pa, requeiro a V. Exa., nos têrmos sanitário ou de; puericultura, e, nas F?,- ou mesmo. ll~tcrrompendo POr t.."'IIl ano ,o::e oPonha a e~ta pDlit~Cn. g.overna ... 
:regimentaiS. se dí,gne .submet.er ao ple .. culcades de Filosofia. o diploma dE seu eUfl:o mf.Jico, dedical'~~â nobre mental. 
Ilárlo do Sena.do meu pedido paza auxiliar de Puericultura, aos diploma .. e patriótiqt. tal'e-fa. de, colabor-r, oo:n No ent.3n~o, nãü pod-:'nlOS dei.""r de 
a.ceit.a.r o ene2ll"g'O e autorizar meu dos d~ curso d~ Ped·a~ogia onde se remunel>8çao COndH!n3-, Da redenQo.o chamar a atenç'ão ~o GoY~rllo I>sra. 
afastamento do pais por prazo que ministre uma. disciplina da. quOl oonsf;e do seu povo~ Aos diplomados ~m P,C' dois a.s.pedos de gl'ande Importância, 
:não deve exceder de um mês. - () ensino de Puericultura, sempre 3:96<; dagogia pelas Faculdade" de. P:lo.s-cIla ir::erentes 'ao esta ~olnç'ât1 po:ítica. 

1:.'11 21 de setembro de 1S'S4. - Mem u!l1 €Rtágio em ~l'ViçO público de Hi .. que venha'U a ob~er o titulo, de A'.l- Em primeiro llllHlr, n compra de tô .. 
de Sá, glCne Infantil. . xiliaI' de puericultura, cabem ~oop~· das as acõcs das refer.ida:~ companhias. 

O SR. PRESIDENTE: Concretizando e,o,.sa. iniciath'c pro- ral' coro o poder mibli{'o e ~l!t·qa.': .. e com n obl'Í~ação d.o papl:nento Bf:r 
DOOOo, Sr, President.e a delib~ração privadas nas campanhas d~ dI l..".:'ao t.J feito em MIare.$.;-- QIJl!r do princip,l, 

" O requerimento que acaba de ser do w?islatlvo o s-eguínte 'Jl'ofeto: "Jrática da h'?l:'ne i'1.tan!~l, €!lcarre· quer dos juro;;, levará o Govêmo, pe .. 
lldo será su'ornetidQ · á consideração da r:.: '"', ~ ., gand(H~e me<:'TIO de fUDCO:~ t(:::"tl!cJ.s Cf,'.3tp.riammte, D. aum~nb.1' as tarlfllS 
OOmissão de RelaçOO's Exteriores e O ~R, P-~ESIDENTE (}'"f.oura A7'~ em Postos d~ PUI;l'-:C'J-ltm'a, cent!;'n:Vi de eletricidade, t-ôda.s 3:; vê.z"C$ qUe hou. 
apreciad.o &inda na presente sessão. àrade) - .Sabre a. m,esa p:oJd.) ~~ leI dos quais p';!r!!1;:necem fer:h~·,dcs ou ver Ulnil majoração na fax>\. do dólar, 

Vai ser lida uma eornunicação do ,que será lldo pe1r St .15' Secretano. I'unóonrm ,rzdri"tl~~nb r,O !:'r~t6- com l'eofcrência 00. c.ruzeiro. 011 li. sub .. 
Sr, Nelson M3.Culan, j E' ljdo Ó fll"guinte rio n::!.dOD:lI pOr falt,a de n<J'():are,.s, venc:ondl' a Eletrobrá~, pnra Que ela. 

HIi Que !;~ ~~pnbr, na .lu_o::tlfl~a('p.~ pOSE.a fo?'et fac" P. diferen'73.. t:1tl'e 
E' lida. a. Se~tlint.t ! Projeto de lei do :senado cest.e Projeto. para o (Wráter de ur· uma t.arifA. baseada no atUíll valor do 

COXUNIC4ÇúO I fjl;l 49, de. 1954 qência, dir'l'mos rof'sm" de C312.::.:~q. 'ltívo deptno; etn!lrêsa.<:. em cn:.zejros e 
Brasília. 25 de setemblQ de 1964, 
Senhor Presidellt·e, 
Para os devidos fins, comunico a 

Vossa. Excelência que lue ausentarei 
do Pais, a pártíT de 26 de. corrente, em 
ViaITem à Euwlm, àevend,o estar de re
Jl'e~so em trinta dia8, aproximada· 
mente, 

(AntecIpando afradeCimeutos, reno-
"0 na. oportunidade, o testemunho de 
::minha consideração e alta estimaI, 

I Nelson Jl.facuta·fl. \ 

de, que assume o problema da ".Eníoe a lmp()rL~nria QUe' ela t.erá. doe papr, 
COT!pede aos estuda:-..tes que te. "",jblic.'l. em ,","'~"'ri pais. onde m:lis de em dólarr.o;, pelo p1";;C'O da compra do 

nham concluülo a 4\\ série da!J Fa- do1$ mU mllnit'Ínl.o~ n~_r) p ...... <::\"I,em se· rnp~mo atIvo e d03 re.<;;P1'ct~y .. '"<!; preços. 
cu7dades de Med1clna, o estágio al~er médicQ.!; 'r."1'a, nt,P"t!cJ::l' seu'" do?n· Como" ODvêrr:.o é ru'iI,=RJmrnte 
em serviço sanUário oficial o tí. tes cnatlt~ rn~i.o:: p!""ofir'l:Jr-nais de crt- contrário -n sUb"':riioo;, ê:e \ terá. nece!'; .. 
tulo de SaUitrlrtsta ou Pllericuztor te.ioria e-s"'~c;aP:,:rcda CC'110 f:;eiam m{!. sàri~mente de adotar uma. Jl(Il~U.ca de 
e am diplomados e11"~ pedagogia, dicas f.:an5tarl.~t:'1o; e 'médiCO$; puerÍcul· tarifa móvel do !"t'fV:ÇO de elctr:cldade, 
com estágfo em serviCo de pueri. t(l1'p<::. o'\ra r,*,olVl:'r o~ problema!'; de Quer o explo::'9-d'ü ~.:l sua ál-C~, Q1.1Cr na 
Cultura, o de Auxiliar de pueri- "' .... ofiln:ia qtl~, 1lOr não c;~rern So'U- área (lo grup'l' L!,,:ht, ,c.,ut:' Hpj·~:o;(?,nta 
cultor, ... l('l""''''O~. '11"<'"1.'<:; fl""'';]'"''''''' a n?C"~~!N'l_ 56~ do p,'lraHe ('ní'rQ"eh{'o br3F'.r·1ro. 

01,. ri'" -n,"'a' .... ' .... .--, c_w"'-/ ''':1. l<"T' rr"onfl'. Outro coro1é,.'o de. r~fE'ri.d;'l r.Oll~pl'n. 
Art, lI> l<'ica o Poder }i;xee-ut.jvD au~ ~õe.'l- l"l .... ,.m"l!~ p.,,~ n'1í~"~ (1'11> tp!1ham é desestimlllm' novos inYf'jtim.:?ntos (?':_ 

toriz,ado a conceder o título de sani· !(!SolvIdo seu déficit de méd:cos, n~ tranf,""eiros no Pais. 
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AtlMjme!1~e, o nesso balacçO de pa· feitô o pareeer da. CONES? few;relro 

gamer,tos e oeflcltário, sendo 02: notar de 1963, nem os vigentes na data do 
c:jUe éde deficit (} mesmo crõnico. Os memorando de a2 de a.bril de 1963. 
fltra.<:a:iv3 Lcmerr.iais brasileiros:' QU O Sr. José Ermitio - permite V. 
"lais precÍsamenl,l;', as resp'lnsabiJi.da. 'Ex:'> um a.par"te? (Assentimento do ora .. 
Óf'& ftl:.sumlc1as pelo Banco do Bra..<;il, dor). Ql;lservo tudo", que V. Ex" está. 
erl) cOlltrates õe vend-a de cftml'>10, per- dizendo COItltl uma a.dvertência ao Go
fe1tos e acnb:tdos, estão sendo liquJ<1-l\.. vêrn-o em nito e.ssumtl' c-ornpr<>m1ss.oo 
(i:)s. .com enormes atl'MOS, bastando exagerados no exterior. De fato, o 
(i':,-·:er que contl'atoz vencidos, E-'m ou· total dos cometimentos, com essas ne· 
tubro cl~ 1962, ainda não foram p-.-'lgos~ gocia~õe~. atingirá 342.658.50-3 dólares, 

sim, por uma taxa ,le dólar totalmen- ctarecer quo esse ;ponto foi ventu~' . 
ti! teorica.., taxa e&Sf~ que se con.sidera ontem, nos debateS com. o ar. M 
como cDmpativel para- a. operação, to- tIo das Mines e Energia.. H4 três 
Ulando~<5e em cons.td-eração tôdu as cumenoos ..• 
circUl1SUmcia.s pertiILentes, isto é, em 
outras palaVr8li: & ta.xa. de càmpio S8- O Sr. Bezerra Neto - Estava 
rú aqUl~la decolTenl;e dos índices de sentado M8 sua. partes funda.m . 
avaliaç2.o usaótos pa.ra correção do ati- tais. 

Assim, o Govê1"no DrasUeiro a.'~,m· quantia exagl~amente alta para se 
rnind(,. pura C~)Ul a AMFORP e. obrí- pensar em atunen"tar a dívida do Bra.· 
gação de pagar-lhe, prefere.'Dcialmente. sil, num setor onde já ex1Gte certo 
() va.lor da con1pra das .suas ações, em de.senvolvjrnento, Se desejamos com
o.ólart:'s ~ e me.smo estabelecenoo nO prar esS'9.s emprêsas, o preço não de
COiltt'BtO, que o não psgll.mento de verIa jaJ.l1a.is ser aquêle que está sendo 
uma p::nc21a de juros, Importará no dado' e sim aquêle que obed:eceré., ri .. 
vencimento do total da -d:1v~da - está gorosamente li. uma avaliação sem in
dando-.,he um tratamento preferencial cluir os lQ milhóe-s ..... de d'ólares e 08 
em detrimento de tc-doo os outros ln- 7 milhões e '100 mil incluídos na, ne .. 
vestidol'es e.s-trangeiros, e portanto de- goo!4lção. Cornpastuo com V, Ex" no 
se~lCoraja.ndo a' vinda de' novos C:lpi~ I~fôrço de' uma. atuação brilhante que 
l.als. vem de3'eny.olvendo na Comissão t.ra~ 

Quall~o às .condições ~ de compra, me- zendo ~uas lu~es para qUe todos' os 
Tecem- espeClal a.tençao as c1~1:lSulas &nac:()I',es e :Deputados compree-ndam 
«1uarta e nona, pelas qual.f.! l'eflflCa-se o problema que nos está em'olvendo e 
que ao eh.'\,ma.do preç.o teto d.e. 135 mí- que, cel'tamente, trará para o Brasil 
lbôes d'e dólares são acre.scms,s duas uma s~tu3.ção de grandes d1t1cuIdade-s 
novas parceras: runa de 7.700.000 dó- no futuro, 
la.re-s, com referência a juros devidos -
e não pagos c a dlvjdeud05 não tl\\gQ3, O SR., G?i..~&A VIEIRA -, Ag:ra: 
todos v€-'l1cidos até 31 de dezembro de deço o apru, te esclarece<lor dp Senad()~ 
'1962; O'Jtra de 10 milhões de dó:are~ José E;'1l11no, que: vem abrilhantar o 
tOmo cnntra-paxtida . pelo conSf.nti· meu dlSCul'SQ. 
mento da. AMFORI? em postergar Q. Como ia dizendo, senhor presiden~ 
<lata. da transferência d<is ações e dos te, oS Índices mencionados na. dt.'\da 
'sew cmditos, cláusula ,da cIinuta. d.o contrato são 

portanto. e'm prlmelr.o lugar, o' preço 3.-quêle.s b-ftixa.doo pelo conselho N.s.cio .. 
lnáximo não ê de 135 milhões de dó· naI de Economia., de acôTdo com o 
lares. nulos 'de 152 milhões e 700 mil art. 3;9 da LeI nt'imero' 4.357, de 16 
dólares. de julho d.e 1964, 
Outr~;sün a- única parcela. do rele· 

't'tdo preço que est.a.rá sujeita l\. nlodl- Em outra$ palaYl'e..s: para a av~lia .. 
ficação- é a de 135 mllh~es de dó1o:re;5, ção do ativo liquiÓQ da4 emprêsM, 
sendo aa outras duas frxas e defml" existentes em : de dezembro de 1962., 
tivas. para um. preço encontrado pela ••... 

E' necessário ser dito qUe a dtvtsáo CONESP em !l)verell'O de 1963 e para. 
do preço de com.pra tm duas partes: um pl'C~o estabelecido em um memo-
uma de 135.000.000 de dólarc.<; e outra rando de 22 de abril de 1963, detrmnl .. 
de 7.700.000 de d6\B.res é uma di,i,,,,,, nou-Se que ês~, preço ""la verificado, 
totnÚllente, a.rbitrárla, parque 0$ es- de acôrdo com uma. lei <lUt foi~Tlr~ 
tudoo reAlizadOS pela CONESP e apro- mulgads 1l11:\1,s de um ano d~Í8 d& 
vados integ:-.almente pelo atun1 ao .. todoo êsses ev~tos. 
vôrno chegaram à conclusã.o de q~e A:s.slm, ê mais do que evidente Que 
o valor dns ações e dos crédItos tota.iB OS índices de correção que o perito 
e, porta:nto, mclu1ndo lUXOS, div'lden.. estu.rá colgado e.. &llli-cnr, le-va.rão ~o 
dos e q:J.aIsquer outr813 obrlga,c;ões a valor do ativo l1quldo ·a uma soma 
.favor 6as vendedoras, era de 45 bl~ ·h •. 3< mllhõ d dól 
lhôes e 900 milhões de cruzeiros. Esta mUl\JV supenor a 1 " ea e a .. 

I r .. , pelo que ôste preço ni!.<> pode ja
quantia t,l'ansformada em dólares, pe <l mais ser consideraóo um preço teto, 
cámbio nl'l',itrário de 32,2,90 - tram;.. pois, o preço a ser encontrado pela 
f()rmaçã(; essn que não foi feita pela aplic-.a,ção de um critério- rigido,' como 
CONES? - deu 142 milhO., e 700 mil ta . t d tr t I á ~6r.res. 'onfor~e. aliás, está. expli .. C0115 da m:nu a o oon a O, evBl' 
'-' - ~u necessàriamente a um valor multo 
'cado na própria mensagem que aoom~ acima dêsse refel·ido preçO'. 
panhou G projeto de lei ora em debnte 
na Comissão Misto. Assim. êle é u;u prtÇ() eetã.tiCô, firnte" 

Portanto, nâ·o hâ razão parti proce- e defin!tlvo e não wn preço teto. 
der-se à reft;.'I'idn. d:visão d'J ·pr-eI{O Outrossim, peJo referido crit-ér10 es
global em duas parcelas. e.-peclal- tabeleCldo pela cláusula 18" Que o 
mente ó'ispondo-3e qlle o resultado da. ~t....! lleá d • 
apuraçã-o t'eal do preço. somente, se perIto ~stá VVI'q;a~? a ap r, a t.

e 

refletirá em uma dn .. ') parcelas. . prec}aça? dos I)cru. não é (\, d;P~" 
Em segundo lugar. o projeto de leI I ciaçao I eal, mas, SlUl, a deprec.açao 

:parttnd~ do pressuposto de que o pr~.ºo CO~;~~~to· se tlt.'3 com .... "nhias cuj2-.5 
de- 135 milhões de dólares que, alIas, ~ -' A V':' 'd ' 
deveria ser de 152.700,000 de dóIa .. a'9~ estao sendo. a~qt;nn~ M, conta
tes é um ?l'e~() teto, reajustâvel para bll1Zu. ram, con~o d.eprecKlçoo um va
menos, de acôrdo com a avaliaçãO lar . muito ~nfel:lor à dep1"eetação 
que vier a .ser feita. torna de lIma, im-· real, a m~llllnaX1a exIstente estará 
portôncia vit.al a escolha do crltêl'lo ~nd~ ava1la.c1:a por run pr~ muito 
8 ser a<1ot9..do para a- mencionada ava .. Buper~or ao seu ~reçO vertla.óe.ro. 

VI) imobilizado e não a. taxa. do dólar O SR. GOUVEIA VIEIRA _ N 
decorrente do merendo cambia.!. e.~tou discutindo as partes fWld-am 

Da nw.sma forma,' merece espedal tais. Estou mene10na.nd0 Os pon 
atençãO, que 03 luros de 6 e 6 e melo que não constam de nenhum 
por cento, serão Pagos, semestra1men.. documentos que, antecederam A mt 
«l, em todos as doiS c.aso.s. nuta do contra.to, qu-e- ora foi env· 

Ora. n'a memorand~ 'de washington IWlo Govêrno. Nenhum dêsses pon: 
neo se esta.oe1eoou de forma a.1guma 1'001 focal1zado nQS entendim.entos a.n 
o pagamento de jUl'93 por oomestre. 1'10res. Com referência a juros, 
A diferença entre Juros pagos "'anual- repetir o que disse: 0.1 juros eram d . 
ml~nte e os pagos semestralmente 1m.. 6 e 6,5 por c'ento anuais. Estabeleceu 
porta em um aumenttl &ubfi.tancla.1 na. se, agora. que- 0& juras serão pagos 

f t \ semestre. EsSa alteração importa-
reBpec H'a axa. auruen:o de juros;' bast.a. admitir q 
, Out:a !novação da.: minuLa.. do i:on.. se o contrato tivesse pl'eVisto o pag . 
tr::~to ao memorando Çle 22 de al,"\rU de mento mensal de jurOs neste caso • 
19G3, diz respeito à mtYfa, no pag,gmen- taxa .setia vioIenta.mentt aumcntada.~ 
to dos juro,s e do prlndpaJ. O Sr. Aurélio Viaima _ O impor.: 

No memor~o na.da. se estabElece tante é deoater-s-e . .sôbre o contratO 
sôbre o assunto. Na ,mmuta do con- que, todavia, não está. em. di.scussão./ 
trato é- previ.sto que 4) não pagamento Discutimos aqlÚ sôbre convenções· tn. .. 
de· ulUa única parcela" de juros impOl'. ternaclonals, sObre cOlltMtos, ap'ro.. 
ta no vendmenJ;o total da divida, ,·andQ~os. rejeitando-os ou alterando. 

Hsta clá.usula tão cOmmn em 'venda 0.3, Não está em debate, em jógo, mq" 
dé môvels a pres~ã() .• é muito pouco contrato que oficl:llmente tivesse sido:' 

. h t I apresentado ao Congresso para SUlt 
r.ruzoável em um con\tl.·~ o MS nado pe-. análise, ·_para sua. altera.ção, para suar 
to govêrr.o de um Estado soberano. aprovação ou para sua rejelção. o que~ 

Ohamo, também a atenção do (lO- A' te d--· I é ' vêmo e d'O Oongret-3S0lPura. o fa.to da se "",lSCU • CO)Ue o lnic o, um pro-l 
minuta CIo contrato .lBenta·r 6.<: com. jeto de lei que tala. de l·ru,;pão sôbre 
panh1a.s do gTUl'O Al\U''ORP do pap-" a. minuta de um contra.t<l que, ofic1al. 
mento do impôsto àe u.enda. devido pe- mente, Mó fa.z parte desse-. propost. 
la con"eção' monetárw., im....A.(.ot..... fiste ção, eis que no art. 2<! textualmenw 

.......... v se der-l.arou: . :, 
que é devido e está .""do pago por 
tódll;S as emprêSas 4;lue operam no .... ". O preço e outras co~ 
Paúi, sendo de notar 'que r. mencio~ ções da. operação serão "quel'" 
M.da correção mon:o.táx1a. foI fe1ta con.'\tn.ntea da minuta de con trafGI 
para se f'.hegar ao V&lo!' de 154 mI- aproVada. pelo Poder ExecutiL"<l'· .... 
lhõ€'.s de dó1a.re&. QUQ.I a minuta de contrato a.pro-

O Sr. Be~erra' Neto. - Já. eslaIla vada pelo Poder Executivo? Aquêlt 
la.vrado ilssa contrato~' O tal raemo.. esllÕço. aquela. mmuta. que nos foi 
rando ta~~ referênclms: ao compro-· da.da. ao conhecimento sem estar lI
mi&;o? gado ao corpo da matérIa, ao projeto 

em d!seussáO? Qual é o preço? A ~. 
O SR.. GOUVEIA VIEIRA - Não. n!o.e retere ao pre<;<>-tet<>. Não dtV 

Seglmdo sustenta () ()1.lVêrno-, b1)\lve uma- palavra. sôbre i.sso. Não dá uma:. 
um tuemora.nclo·de 1ntfmçãO, rubricado palavra. 8Ôbre Juros. "OS contrataJ 
em a.oTn de 1963. O COJltra.to ,aInda foi anexos que 6et'1o aprovados ou rejei. 
lavrado. llorta.nto, () mesmo seTA as- tadO,,, pelo Congresso". 'Não tocn neni 
sinado posteriomlente ',a êBse D1i'nlOe de longe. E para mim, é uma ~osrl 
rando. . , I, importantisslms. pe.ra Q. anál1..se do' 

processo da. compra. dessas conce-ssiG-
1
' o Sr. Bezorra Nero -- Vo<llllOS convir 

que as cestas do Pres1dent-e Kennedy 
e do Presidente João \Goula.rt, lidoo 
na Com1ssã.o e pu'blica<las pelá 1m .. 
prel1:>a., aludE'm expressamente ao com~ 
pl'Omi&'iO já assumido na parte fun .. 
drunental dos entendinwntos. Isto se 
refere ao contrato que 'agom discutI .. 
mos? Ou o contrato tQ! alrerado e 
tra..n::bordou dM bases I dê. <;.se memo~ 
raJ){l'o? 

I 
O SR. GOUVE!A VIEIRA A 

liação,. . .. _ " Assim, neüe particular, é também 
O refê'ndo crüel'lO n~_o fOI deIxado neceSSário que ~ej-a alterada. .a clâUe 

A livre e~c~lhB: do ;pento. Pelo con.. sula. 18:)., em questão, para que seja 
trãrio, O (I1'!tér10 fOI expres.sa e deta e estabel-eeldo, o principio de que a de .. 
lhaclamente J!1~nclOnado n~ contrat~. dução do valor da maqutne,ria. deVI! 
conforme verlfu~a·se da elausula 18·, corresponder à depreci~ão 'real e não 
especialm-e'Il:te de sua let.r:a. g. a simples i01-epteciação co-ntabil1zada, 

. Da.ta vem!!, .em nossa oplDlao o men~ d,epreciação eSta feita, exclusiva.mente, 
clOua.dó cT.térLo -merece algum Tepa~os, de acOrdo com os inter.êsSea das ven-

exi.<J.t,én-cia do entendinumto de jnten· 
ção, que é agora consid'erado obriga .. 
tório! ná,o me convenc(!) da ob1l'igato .. 
ried&de da e.ssinatura, dcl'CQntrato. Não 
vejo, toda.via, in-conveillente em (lue 
o OO:J.gresso concorde .com e~Sa com .. 
pra; apt'OvandQ um do:"), substitutiVOS 
npr€Slmtados aO projeto! M.aa O me· 
morando não entra na aprecia.çáo dos 
pontos. para. 00 quais. est!õu chanlando 
a -atenção dó Senado' )lJOrquanoo, o 
contrato, nesse particüia:.. .. ,.. altera, subs
ta.nela.lmente o memorall,d-o; na que.'3-
tão de juros - não sei tle V. Ex~ tem 
o memorando -nêle se especifica que 
00 juros serão de 6 e 6,5 por cento 
anuais, não se menci<lná.ndo, })O!'ém, 
quando o pagamento dtle-s se:á efe .. 
tuado. Ao invés de paga.rmos Juros 
por &llO, nós, de B.Côrdo~ com a. mi .. 
nuta d.o contrato pagarelU'lS juros por 
semestre. E' evidente que haverá um 
aumento da ta.xa. de juros. po1'"Que· o 
oovêrno poderia ut1l1za.r no segundo 
semestre do AllO esta parcela. de juros, 
qúe fk'ará o\lrigatlo a. dee-em'oo1sar, por 
antecipação, e SÔbre êle também, re 4 

ceber juros, Não há dil'vlÔ'a, portanto, 
de qu.e êM-e pnl1to é lmpartant.e, pOr
que altera o meMorando. Qu~ro €S-

náI'ia.s. o- contrato que, a meu veJ'p 
deveria s.er examinado, altera.do. rnttC1 ficado oti rejeitado. Nós do L",i&16-!, 
tivo, d'aJl1os ume delegs.cão ao Pode1'i,i 
Exeeutil<.·o .que l'epresenta. na minh$ 
opin!ão uma verda-deira in~ensa-t('.z:l 
O Govêrno pode fazer o- cont.rato que 
quiser, que entender. Pode tllternr ti 
pOr ventura já. existente. JlOde modt4 
ficá-lo. Mas. obtemperana a 19u~ 
O atual Oovêrno é um Oové:rno hGoi; 
nesfo, Não estou di..<;cutindo isto, por.: 
que tanto na Economia, nas Finançd.. 
nas Relaçôes EXterlor-e~;; e ns.s Minai 
e EnergJa as 't)eças-me-stras dêste OO~ 
vêrno são as do Govêrno pM!ltado .. 
do e.nterloT. São OS mesmos notne$ 
das pes.sOM lisieM ou pertencent.es a(i 
mesmo grupo. Gostaria que V. !:x9 
nos orient-.asse, porque faz uarte ~ 
tal ComL",ão, a 00.1 CONES? F.st4i 
n€Sse relatório. no parecer do. Rele.
tor da ComiSSão Mista: (Lê) .1. 

"ConstituI uma inexatidãll dI~ 
zer~se que o pr-eço de 135 rni1hôeiti 
de dólares. afinal- estabelecid« 
como preç-cr-teoo para a aquislçAO 
de todos os interêsses da. Amerl-
ce.n Fore1gn Power Comprtny « 
Sll9.S sub-sidIá.rias bra.s!1eiras. f.~ 
11m })-r-eço impOsto pelas emorês 
vendedoras ou um prer:o nasdd. 
da imaginação", ,1 

Em primeiro lugar, ele determma dedoros 
qUê o cttSt o histórico dos inve.stímen- . 
tos, que nt~tur'aImente ~stã(), todos êles Outro aspecto trunbêm Importante 
contabilizados em Cruzelr-OS, sejam cor- do problema é que uma. vez a:pu1'ado 
l'igldos de acôrdo pelos indices do o valor líquida das açõeG em cruzei· 
Coruelho Nacional de Economia. ESta 1'00, o contrato dete!7'.!lma que a con
'correção é mais dG que justa e toi versão p&1's, .Qólares, serA :f.efta.-, não de 
aceita pela CONESP. acôrdo com () valor do dó16r, quer em 

No enta'uto, pela cláusu1a. 18 da n1i- 31 de dezembro de 1962; quer na. da 
nuta- do contrato ôs' índices a serem da,ta do mem'.ll'and{) rup-ricado em 
t1tlllza<{os não são aquêles qUe e'3ta~ Washington, :sto é, 22 de abril de 1.963: 

,'t"am em vi-gor, por OCIlSião em Que loi ,quer na data dQ contrato; nl9.S, 

Muito bem,· E' então cit.'l. as 1)e~ 
mestras da Comissão: Dr. Paulo 
vedo Romano, DIret-or de. Divi~fio 
Águas dô Ministério (e crei-o qu~ c . 
tinuf\ como Diretor àdquele 6rl!'llo d 
Minas: e Enet'gja), Dl', Pa.ulo Ri~he1' . 

O SR. aOUVl!lA VTEIRA -
doa. Presidência da E1etrobr§.."I 
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o Sr. Aunllio Viana. - ". Doutor 

Leocádio Antunes. então Presidente dO 
:Banco NacionaJ. ào Desenvolvimento 
$conOmlco, Emba.lxador Henrique do 
Vale, Chefe da Delegação Diplomá ... 
ttca. do Brasil em Moscou e Dr. João 
'Pedro Gouveia. - V. Ex" - emJnenle 
advoga.do, industJ'Jal e atual SenQdor 
pelo E<;\:4\do do R!o. Então, embora 
1110 estabelecendo conclusões positi .. 
vas - que não é de sua alçada fazê· 
110 - "ft CONESP solicita, neste rela
t.ório ', .. etc." Já adiante diz que 
*'tôra oonstituida essa Comissão que 
deveria conduzIr OS estudos do pro. 
blema e oterecer ao Govêtno soluções 
concretas para. cada C9.$O". Ma~ adt~ 
IIlDte, pospõe argumentos que eram 
:interpostos no relatório. As conclu
IIÔeS passam .a ser premissas, l)aSSe1n 
.. ser motivações e, aquelas interposi. 
ç6es passa.m a ser pospostas como 
conclusôés. E$<;a conclusão Slcêrca de 
~to e trinta e cinco milhões de dó
]a:1'e8 do relatório não está como con· 
eluslo. Verificou V. Ex. êste assun
to? Gosta.rla, de ouvI-lo. 

O SR. GOUVEIA VIEIRA - Exa· 
to, e agradeço ao nobre Senador Au
dUo Via,na. o aparte dado e que me 
permite e.<!,Cla.recer &.se a.ssunto que, 
para mim. é um pT6:ur It12ê·l0 com 
n-terência. ao trabalho da CONESP e 
.ruas conclusões. 

Antes, llorém. de responder ê.~c 
ponto do aparte do nobre Senador 
pelo Estado da. Guanabaoo, go.sf;ana de 
f'Sclarecer. com referêneia ao contrato 
que ora. analiso, que estou fazendo 
II a.n6.l1se no pressupooto de que () nr
tigo 29 do projero de lef se retere 6 
es&1. mlnuUt de contrato. apesar dis .. 
J;O não estar dito claramente no pro
jeto de leI. 

Por conseguinte. conclulrel nas con
sIderações que estou fazendo com re
lação a esta minuta para. depoi3 ex:' 
por as conclu"õ':'s do t!"aba!ho da 
CONESP. Já nos referimos ao preço 
.te c~nto e cinqüenta e qUQtro milhões 
de dólares, que foi o resultado de uma 
correcão monetária e que o contrato 
!senta. as cDlnn>1nhia~ do, g r li p o 
AMFORP do 'NHmtnento dí1 impôsto 
ri'" T'POda. ,~ôbre esta correção que e 
"Xi~1do de tôda" as comp.anhia$ que 
operam no BrasH, 

(Lendo) : 

't de se notar que no acôrdo feito 
y,elo uovêrno mexicano cOm a própria 
A MFOR? esta concordou, expressa
mente. no p.a.gamento de impôsto se
melhante. 

APesar de se tratar de assunto sÔ
bre o qual milito possivelmente. todOs 
os 51'S. OonQ;res~jstas já têm opinião 
formada. achei do meu dever chamar 
a atenção do oovêrno e do senado 
"na o.ç. ponro'1 Que assina.lei. para Que 
ê.c;te 'Msllnto de t.ão ~rande imnortân
eij), seja d~1ibero!ldo por t.od:os nôs, com 
pleno conheciment.o da matér~(~". 

Um ponto que eu havia. abordado 
r.ncnas de pa...c;sagetn, e Que agora fa
rei oom maiores detalhes. 'é tlouêle 
Olle o nobre Senador Aurélio Vian6 
chamou a atendio da Casa, em seu 
f1n~l"tp p que se refere aos estudos da 
CONEQP. 

O "platórlo da CONESP ~ é bom 
f:e'l' dito _ encontra-se na Comissão. 
:parJa.mpnt(tt" d-p. Inquérito do Senado 
iJ~, nua-l foI Re1a.tor o nobre Senador 
.103·0 AlITimno, S, Ex' emprestou-me 
M'>f" rp1atóri o (lne eu lhe ha.via entre
gue, nOr ocasião do deooimento aue 
r'l"p-.",tp; npl"flnte essa Comi::;!l~o P'nla
mept.ar de yn-ouérito. 'OO,.ra nup l)lIdesse 
tn'p~",fA'!' as informal!1õe~ lul(l'gd}'ls ne
cp.""á,.,.la,,<; pelos S1'S, Senadores, com 
referênda ao assunto. 

('\, ,!"p1atório dI.'!. CONES'? etr' "''';''''1 001_ 
ro lu<)'ar, mettcicna to1,:s 0.'> trilhalho" 
"o,:, p11'1. T"sliza.dos. E, COrno não fo! 
!JY')"","{vf'l Ch"'~/H'mo<" ft f'nt.p·l1.(1irnent().~ 
f'''''''' (\<: r€"l1l''',,,,o.,,,,to,,tp.<J; (l..... '.l: r u P o 
} "1"TiV)R'..p ... t;"'1NP<:'-P 1tm~fo"."'p 1'1 

f:xpor, ao GQvêl'no .. todos os t·r.1balho.s 

.. , 
, - , .. 
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por ela feitos e oonc1ulu o "eu rela.
tório, da· .seguint.e forma: 

(L,lUto:) 

"Conclusôes. 
Conf-orme o exrpos,oo no Capl· 

tulo VII, três critél"iClie pa:rt\ a ne
gOClaçãJOo em oau.sa me:recf!ram 
exame na CONESP." 

Por conseguinte, a CONESP não e:1. 
Lá af.i.rmand-o. . nas conclusões, que 
.ace1tou OS fu'-ês crl·térioo ou mesmo 
qualquer um deles. Afírma, eIa-
ramente: ,-

.",., trê$ crité::,ios .. , mereceram 
exame ... '. . 

Evidentemente, a CON'ESP estava 
obrigada a. procc<1er ao exame de vã· 
rios crjtéI'1re, IU&'ilUO daqueles que 
aparentemente pndessem parecer cri· 
térios p.'CUCQ a{;eitáveis, ou mesmo ah
SW'd'OS. 

OS três critérios que merece.r.un 
eXame 'da CONE'SP, conforme está 
dito nas conclusões do .seu rela.tório. 
chegaram aos seguinte'13 aJ.garimnoo: 

O pl'imeiJ:o critériO, baseado na cor
reção monetária do ativo pe105 coefi. .. 
cientes a.tuai..'J do Conselho Na.cl.oM.l 
de Economia - atua.is, isto é, atual em 
fevereiro de 1963, quando a CON.EBP 
fêz O rela tório, chegou à. i.Inportàllcia 
de Cr$ 45.915.Qoo.000.00. 

Q segundo critério, iSto é, se não 
fõssem adotados os coeficientes: refe
rid-os, mas 05 coeficientes de wna 
metodologia dtfel'~nte chegou ti. Cr$ 
68.000.000.000.00. O terceiro critério 
baseado no. custo. em dólares, e não 
·em cruzeiro.'>, chegou a US$ ... """ 
14C,OOO,OOO.OlJ. 

, A CONESP; po.rém. depois de m~'n~ 
ciOnAr os t:'és oritériO$ por ela. exa.
minados dá a sua opinião, sôbre cada. 
um dêles, decIar'ando o seguinte, quan· 
to ao p.rimeiro: 

('0 primeiro citério bascla-se 
no emprêgo de coeficientes do 
Conselho Nacional de Eoonomia 
(Lei n9 3.410. de 23 de novembro 
de 1958) para o cálculô da cor~ 
reção do ativQ imobilizado, 

Da. aplicação dêsse critério re. 
sulto. o valor q·ue o POd-er Conce
dente poderia, presentemente, re· 
conhecer como p?trimônio liquido, 
:para·os efeli.Os de fi.xa'ção de ta
rifa." 

'For c.ol1..5eguinte, este é o c'rítérl0 
que a CONESP achou mais razoável. 

Com reterêncja ao segundo critério. 
pondera. a CONESP: 

11 .••• a aplicação do .seo·undo crI
tério. qua.nto à coneçãl. monetâ._ 
rio. do ativo imobilizado, conduz 
a um aumento de vaJor que, pre
sentemente, não pode ser consi-

, derada. para efeito <ie tarifa," 
A CONESP apontou, p()l~ta.nto, êSSe 

crttério como pouco acei~4ve). 

No tocante ao{) terceiro critérIo, alir ~ 
ma. textualmente: 

1ew.do ao nosso c<mheclmento, a.che1 
do meu dever mO:'al d.e tocal1tá-lo. 

O Sr. Aurélio Viana - Permite V. 
Ex" um· aparte? (Assentimento do 
ora4o-r) - Não é posslvel deixa ... pa·9. 
sa.r a. oportunidade sem citar o trecho 
do r~latór1o da Com.i.ssão Mista, qu~ 
é contrário ao tudo aquilo que V. Ex!! 
.afi.rma ao Senano. 1"001, portanto, em 
face dês,ses três C'l1.téri<>s de' oõnt:l'ôle..'i 
sucessivos que a CONESp concluIu 
pela. "razoabiI1dede da fixação d'l) pre·· 
ço de US$ 135,000.000,00, levando em 
conta. ainda as demais condições fa .. 
voráveis da negociação, C()1ll0 a.qu~ro\S 
relativa.<> ao prazo de carênda, prazo 
de resgate e à obl'ig:açã,.o de reinves
timento." 01'8., a. conclusão a. que V. 
Ex!} chega ccnu-a.ria as expressQ,es que 
estou trm1.smitindo ao Senado da Re
pública, que foram Objeto do parecer 
do Relator da comissão Mista, o no
bre Deput.ado Flôres Soares, Então, 
não estamos diante de um assunto de 
gravidade excepcional? Alguém está 
com sua boa fé llaqueada. ou e.stã. ha.
vendo grande chantagem diplomática, 
grand.e chant.agem .s.dm1.nistratIva. Nós 
e a Naçáo brasileira prec-i.&amos ser 
esclarecidos completamente. V. EXil-, 
SCn8.dOl" da. Repúbllca., foi m€l11bI'IQ 
dêsse órgão e está dando a jnterpre~ 
teçw autêntica.. falando como um dos 
membros daquela Cornireá.o e come 
parhl.mclltar. O Executivo, atravé$ dv 
seu chefe, ao ceroo tomará em con_ 
sideração rui palavra.'> de V. Ex!!o, por .. 
que ('I assunlo comporta. ju.st9.mente, 
uma bomado. de posição mata p.o.sit.fva. 
Então proclama-se aO B.r.Mil inteire 
que uma comissão técnica ch~ou a 
cert.aô e detel'mina das conclusões que 
o GOVêl-nO pa.s.."-ado assuxne o compro
mL<i:s.o <ie ordem econômico,1i..'"l..'Ulcel.ra 
e de ordem mor!:'!l, que é 1Ulla, bose 
para ·negoch3.çõe.s, base finallcel:'a, e 
V. Ex." faz duas ex:~íções. tcnrun:rul.. 
do a. de hoje como a de ontem. ex
pondo o que aCDl1teceu e concluindo 
de modo completa.mente diferente? 
Era o apnrte que eu deseja. dar. 

O SR. GOUVll:A VIEIRA - Agra
deço o aparte de V. Ex'. mas acre· 
dito que, em primeiro JUg.lI, e nobre 
Deputado Flore:; Soa.res. te examinar 
novamente o assunt.o, 7erificsl'lÍ que, 
realmente. esSa conve:são de taxa 
cambial não foi ffit.a pela CONESP, 

O Sr. Aurélio Viana - Não dig'\l 
isto, 

O SR. GOUVf:A VIEIRA - Em 
segundo lugar, trat1-se de uma q,ues
tão de fato. Se esttYés~em03 d~cutin
de questão que tivezse side mencio~ 
nada verbalmente por um dos mem
bros da CONES? poderia. haver di. 
vergêncla: mas, não estou concluindo 
ou expondo um.a jtWtificativa: e.st.ou 
lendo, exatamente, o que consta. do 
relatôrio da CONE3P. por ocn.:eguin
te, é um fato .objetivo, uma expo..'jjção 
escrita, cuja exjstência. pode ser ve
.rificada da mesma fOl'ma que qualquer 
bem corpórea. Não se trata de ques
tão opinativa., mas de se veriflc.ar um 
fato, examinando um docmnento. En-

"t'sse tercei.ro critério, além de quanto ês.se documento. não foi exi_ 
~tar sujeito à mesma. objeção le- bido ao Senado. poderia se dis.cutir 
vantada quanto ao segundo. . .... o que êIe contém. Sempre afirmei que 

COntra aquêle critério que tambem constava o que estou dizendo, mas sei 
não se podel'ia aceitar, que outr1t$ pes.-::oas afirmavam coisa 

" , ., em.prega método que só pode diver$ia. Tive o trabalho de ir ao ga .. 
ser usado subsidlàriam8nte, visto binete do Senador Jojo Agriipno, pedi 
que expr~Ba. valôres de balanço a S. Ex? O meu ~xe!llpln.r do relatório 
em moeda estrangeira" da CONESP, pOlS este exemplar l~e 

. dei quando depus perante Q Com1S-
Quero ainda e.5clarecer ao nobre Se- sã.o Parlamentar de Inquérito, e êste 

nador Aurélio Viana e ao Senado que document-o voIta-rá para. o processo 
a CONESP não cenverteu qualquer daquela C()mi'ssão. onde se poderá ve .. 
um dos vaIôres em cruzeiros para dó~ rificar, pela. sua ~itUl'a, () que êle 
lares. Essa conversão. à. taxa. de Cr$ contém. 
322,00 f'Ol. feita, pos~riormen~. depoIs Continuando mjilha exposiçãO. rete
que Q CONES? bana Sido dissolvida. rente a CONESP, saliento o seguinte: 
Uma vez dis.wIvjd·a a CONESP, nun~ a CONESP examinou, está dito tex .. 
ca. mais tl"at~i do assunto, porque me tualmente. três critérIos, O Govê.rno 
senti deSObrigado de acompanha.r o aceitou um dos critérjos, que fOi o de 
a.nd'a.mento da matérf·a, SõmentE o Ia.. Cr$ 45.900,000,000,00. Esta cifra foi, 
ço .agora. }wrque. estendo no Senado. pI.}-'iterlo-rmente, convertida em dólares, 
pôr ocasião em que ê.ste Msunto da â taxa de Cr$ 322,90. Por ~, 
maior 'impOl'tâncla pal·a. () Brasil (: ná", estão maIs em. di~cu.s.~ãe as out:raE 

dUM impo.d..ãncias, porQue a. aceita. tol 
Ao de Cr$ 45.900.000.000,00, por ela ser 
a. resultant.e do melhor critério para 
se proceder à avallação, 1sto é, o da 
COrl'eçi:,o m,.QIletárja do ativo e do pas .. 
~Y{), de acôrdo com Os indiees <lo 
COnselho Nacional de Eoonomia., em 
vigor em :;j de dezemb-ro de 1962. 

&ste ponto para m!m li! multo 1m
portante para se esclarecer bem que 
{} GcvêJ"ll'o aceitOu como crltérl'o o 
adotadQ pela CONESP. para chegur a 
ês&e reb'Ulta.do de 45 bllhõe~ de cru· 
zeü"os. . 

A divergência atualmenie e:d.:·tente 
não e sôb-re i:sse critério, mU$ ~ôD~'e 
a ta.M. de conversão utilizada. J)ara. .lie 
transformar êsses cruzeiros em dóla. 
res. Nesta minuta. de contrato, qut:' es. 
tou. aceitando como ti, que se refere o 
art, 2" de> Pl"Qj9to, já nã.o se aceita 
mais ê$e 4..'l'itérfe, um mal$ precIsa .. 
mente estar- indicar. 

Houve, portanto, um <t alternçã.)t 
subst-anclal, porque o que se pr.etend.a~-l' 
.e.gora. é llSar·se 00 lndice9 do critérlo 
da correção aceito pela lei de 1004. 

pilr conseguinte, para . a.valiar um 
bem oU um ative liquidO d~ 1952 es
tá ~se usando o critério de uma ltt 
de qu.a~e dois a.nos depois. 

O Sr. Bezerra. Neto' - V. Ex" co
nh~e a minuta do COllt:raw? 

O SR. aoUVf:A VIEIRA - Encon. 
tJ'a-~e anexo à Ex.posfção de .MoUV'O>!, 
e estou aceitando que e~sa mjnul,~. 
que Sft encontra à páginl 21 da Meu. 
sagem presl.denClal. é a. minuta do 
cOntrat(} que o Govêrno t'stá subme
tendo à aprovação do Congre.ssu Na_ 
climal. . 

Corno 8: redação do art. 29 do '}-Iro~ 
j-eto não é clara, concordo ocm o Se .. 
na.d.or Aurélio Viana de que .seria pre .. 
fel'ível o Govêrno at'u-mMse ser esta 
a minuta., mas estou raciocina.ndo COm 
base nesta minuta. 

O Sr. Bezerra Neto _ O projeto de 
lei auto:ri:i'..a () Executivo. a. finnar 11m 
contrato, mas não apresent.a Q con-
trato. , . !:.~ 

O Sr. Aurélio Viana - Não I;\'uto
riza a firmar contrato. 

O SR. aOU~A VIEIRA - O ar
t!i:.~ 2\1 diz o seguínte: 

1'0 preço e outras condiçõe-s (,]0. 
·ope.raçã.O serãO 'aqueles const(lntf'~ 
da minuta de contrato a.pl'OvadQ 
pelo Execut1vp/' 

Es."t()u entendendo que esta minuta 
que veio cOm a Mensagem. fof a apro.: 
vada. 

. O Sr. Bezerra Neto _ Sou da op!_ 
mão do Senador Aurélio Viana. O 
projeto se cinge a Ulna delegação de 
confiança ao Executivo, porque quan-
to à tunçã.o do senado p'l'evist;a. na 
Cen.sUtulção, de aprovar' ou desapro_ 
var c~nv-ênios internacionaIs, o que se 
tem VISto, em vários processos, é que 
recebemos êsSes instrument;os quando 
éle,s esk10 quase sem efeito. De modo 
que o que o G<>vêrno pede é apf:'nas 
uma 'autorização. e, ao mesmo tempo 
'llm crédito de oon!1a:nç'a, pol'que não 
sabemos as bases. V. E3t~ diz que Hl'" 
põe seja essa minuta o iootl'Umento 
ll.: uma suposição. Do.mos ou não li 
delegação de confiança. M Exec.uUvo? ~ 
Temes Ou nã·o compromisso anteriOr? 
'tsses invocados compromisso.,,'; anterio_ 
xes estão t'"'I1.!bordando ou uã.o dêlee 
qua.·ndo se pretende fazer .outro ln.<;~ 
trumento. outro compromisso'/ Pelos 
deba.t.es trazidoS' A. exposição, a M(..n. 
,o;.agem, o projeto de lei é a cert·eZ4 
de que o ExecutJvo quer agora trans_ 
bordar do que está no alegado COffi
'Pl'omi.~so. 

O SR. GOU~A VIEIRA - Na mI. 
nha opinião, nobre Senador. o Govêr .. 
no b.rasiIeiro agiu muLto !'Jcm, qu:mdo 
resolveu submeter êste 3.2sunto e-m 
face de ser bastante controvertido, ~ 
deliberação. do Congresso. 
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• ...,#!J:1 Sr. Aa.rão S-tc!-nbru-ch -- Não pre- POr consef~uinie, tcdos êstes pontos de enel'gia elétrica. pl'rten::eute.s ~o.s 
li1sãva fazê-lo. ... foram discU:idos posteriol'mmte ao gl'UpOO da AMFORP e BEPCO: i:, an ... 

I Memorando e não ~x.ístem, em IJual- tes de mais nada, cem a cOJ;lsciência 
O HR. OOuyt~A VIEIRA. - Não Quer dOs. compromis.zrOO toinadQ,s, "'-Õbre d~;ssa responsabilidade face à Naçáo, 

A revista "Publicidade e NeS"óclo..,," • 
ainda em 24 de Junho de 1963, trouxe-
3· púbHto - chamo ã atenção dos nO
breS 51'S. ~;enaaores - Os nnt'êceden
te.:; da sjtu.:lção de cada uma dus wb~ 
s.ó":i:árlas. 

Quero destacar o' 
parà esclarecimento 
dor&: 

seg-u'ute trecho. 
dos Srs. Sena~ 

I"recisava., mas resolveu fazer; em fâ~ o essunto pelo Govêrno bl'aiSileu'o. que ter\~mo5 de cQnsijerar em seus 
cie re.30lver fazer ê, que, na. Mensa- Ma,is db que 15to

1 
se o pr.eç<.l de 145 vá.rioo ângulos essa ~ransaçào q.ue se 

leem consta esta mmuta.. Realttl€nte, milhões e 700 nul dôlare.s .- o que mantém, já há !l1Uit:J tempo no cen~ 
!f,e ~ t'J-Ovêtno não quisesse d1z.l;t que consta do M,?morando de Washingt-on tro dos debates nad~nais, Em última 
'esta minuta.- era .& minuta a (lUe o _ foI ~aseado no critério àceito pelá 1n.:ltânc!a., nós ~ que :~e~ponderemos ao 
~lProJel;o se refer4. não Haveria. ra·zão CONES!\ qu,e' redundou na apuI"l3çãa povo e à. H1stória pe~o que tôt feito. 
i e.lgumn em enylar 8. roi.num de con- da quanUa. de 45 bilhões e 900 mIl ;3:stá parecendo qué o POder EKe~ (Len~o) 
'tra.to t!m que .eram p.reviSt~ todoo 00 cruzeiros, temos de a.dmitir q~e o cri- cu~lvo n,10 quer '3S3ulilir eSS:.t respon~ . . .. . , 
'lPormenores da. tra~ação. Na verdade, terlo a .ser aceito terá que ser o rnEe- r:;abflidade perante :l N-açJl0, legan- A ,s~lbsId.,:l'la. de ~orto Alegre (RSl. 
;wdOS OS debates travãOOS, aq.ul. co~ mo que a CONESP aceitou e ut111zou do·.t\ ao Con",..rresso 1~[/~ioFS.1, de '\'ez \q~tec:,so ~pna um te:'ço (1/3~ .. das llt:!
ICS Ministros que vjer$Jll justIficar fi em 1963",. ed,t.ério esse que não ê Ó QUI! êle meSmo pode~'iH fIrmar qual- c~E_.à~des daquela .c.dade, f{,l enc.am
IMensa.gem do Govêrno, teram em~tor-. constante da cláusula 18 do contrato. qUI~ acôJ'do ou qualqu~r cOJ}vênio c.om pttdü em 19~9, peJo G.oy~rno . gaúcho. 
'110 deS3a mlnu~ ~ nunca. ~ aOVet1}O as eoncerosionárias, Sé':11 prec-i$ru' ouvi.r .... A ,de. Recl~e, qU,e ultl~amente :;;ó 
.deeolMOU que esta llã:o el'A á- que 'pre- O Sr. Josaphat Marlnho - Permite o poder Legislativo, QlstntUla a energ:a. elétnca gerada. 

,/tendia assinar, se fôSse autorizadO pe- V. Ex!) um aparte? (Assentimento do . pelo, uüna de Paulo Afonso, de pro .. 
lo Com:resso Nacional. Da' eu. adIIll~ orador), - Apenas mua wn esclMé~ (Contil1Ull zendo) pl'fC'-d-ade da companhia Hidrelétric:lo 
.tt.ir como o senadôr AUl'é~iO yt~a., que cim.ento. V. Ex" estã..,se reve~ndo um ·erma. ccnsider0.C: deVe ser feita., dn São Francisco, einprêsa. estatal, jã, 
'o art. 29 não está .bem redlgHio .. Es· ppxfeito conhecedo1.· -d:o ass·unto. jnicls.lme.nte~ .e..cêrcs. do que, ent su~ está çotil o ccntrato da concessão 
teu ceroo, pois, em face (10;S deb?-tes, O SR, GO,UV~A VIEIRA - Multo Men.sa.gem ao Congré~.s(), a Sr. Pl:éSl~ veT'l"ldo, segundo a CláUSula '44 do 
que esta. é a.minuta que o Govemo obrigado. dente da. R.epública procura .apre.sen- conu'ato de concessão, Ulna vez' COU" 
~r a&3inar. - _" tar como o aspecto moral da questão. cluido o seu prazo, dar~se-á. reversão 
-..... O Sr~ Joso.pltJlt M,arinho - Ind.a.;ro: t tI .... ~ '~""'l ç""o d o , O Sr •. De"'r' GU,I>1""V - No ,t"eni 8~gundo o Govêrno ... estaria.mos diftn~ grn. U '.:\o aas In.H''''- a "!'-" aO' pc er c n .. 

<>~ ti em seu C()fijunw. as modificações in- .(le te '. G 'rn' d P 
6, do J-, ,~,"ç.-o de', "OI,,'Voo do·Pre.. t 1 r: te fie um coU1promis~::I. de honra. aO c n. ou seJa. o OVe o e er .. 
oi)-r ... • .h:",_...I.VI- t·roduzjdas pE'lo a ua ,Governo. no l. <! 'a b 'I t 2~" j" ul ",'de".' " •• Repúbll'o cO~",o-t., e,xpre-s- - . 1 I b fI; - qua.1 não pOderíamos /..u~ir, sob. pena ! ... muco; 19ua men e a 'I' c aus ao 
... \IÇ ~ ......,uo.; Memorandb m~o. a, ene c.am 01.1 nno - d t t •• ' 'á la d 
•"uen'e, .ue 00" é ".m, muta. de oo,n- -de comp1'om, cter irr3med:àvelmente o con ra o ~ concess.on r :J. ~ ti '4 .... \.'Qo a. transaç"ZlQ e!n favo.r do llros:l.l? ' B·~l ' , - t"t d trato- -ól.zel\Óo- o SegUlnte: (. Acoml>a.~ não' só o crédito financell'O ma.s, em <OU' ri. preve e. reversao .gra UI Q . aS 
m:w.ada de minuta tin;al., de _contrato, O.SIt. GOUVli:.A VIEIRA - Em nu- gerel, n .('imagem externa" dQ Brasil. in'.u=tla-ções. . -'á. a-ceit~1 pela. AMFORP , l{ao consta nha.oplntão ní~, porque; essas modl~ Na re.n·l!Cade, porém. Sr. Presld.ente~ F-SSa.5. duas últimas sulJsidiárlas e
do projeto de lei. m.aB .na; Mensagem ficações pOderi€,mOs dt"idi~ltlB. cnt duas eMa é UInQ, alegação I destituída de ina.:s a. de Maceió e Natal prátiea
estâ- ~scl.a!ecido Q:'\1e a n1muta de con- partes. Apl"lm~irat com referência. ao qualquer pr-t~.eàência. 'i'çllta~se agora mente ó distribuem e energia C!,ue lhe" 
Ibrttto· a. que sê rêferQ o projeto é a; tombamento físico doS bens da em- influenciar a. oP!nião pdblicà falandO- é fornecida pela mina de Paulo -.Afon .. 
mesma que acompanhe..s. mensag~ prêsa. Tenho a. tmpr~SSã<> de que.ê..t-s-e sê em "compromi.s.so finne e irretra-: se'; ao subsidiária de Belo Horizonte 
jã. aceit' pela COl1",.anhl.a. a. que ele toitibámcntp nno constava da l\{ento~ tAve2", TodaVin, durftn't:õ o Govêrna :re~cbe energia da C~Ia, entidade 
quer sejn. aceita. pe-l.o L1;lttI~l~th"O, nu- ritnd-o de W.!lBhington~ Mas, no meu ante.ri('·!', 5S e:xpUCQçõ~ IlUil-U: de uma esfulal do GovêrJ;lo de Mihás Gerais: 
ma antecipação, d~ autoflzsçao. O Q,:t'- entender,' tomo..1.n1ento' f41eo Q.ue 'apu- vez prestadas ao prót:tlo COl1gr~soJ a subsHliârla de Vitória. foi encampa
tigo 29 diz .que o preço consta 2-0 c.on_ ra apenas s.' existência. õe um 'bem espec:lalmcnte pelo sau.doso. Sr, SU11 da pelo Go-vêrno _capixnbe. , 
tra.to. B claro Q.!le ~s condlçoes têm não é wna 'quest-ão je grand-e tm,por .. ThÍll~O l:J'.anta.s- e o entità Embn-ixai!or Pl'ó,tieamente, a Uniea sUbsjJtárja; 
flue C()nstar do contrato. Agort1:, O ar- t.ância, pi)rque, rnrla vez. ver1ficado que brasileiro i'nl WaShington e atu-a1 Ml_' que opefll oomo uma emprêSa Inte ... 
tigo d1z ainda.~ f'aprovado pelo Fode! um bem Üe.o;.a.p(:deceu~ é unia· quastãõ, nistro do P~(\nejament.t,J Sr-~ Róbei't-O gra(~~.· gerando e distribUindo. energia,. 
E':~cutl\'o." E submete. e!l:t~, ()- p~. mesmo, de, Direito() Penal, ~~ se vn.;, Oam, POSo nfirma'":1m, at~',enfàtioomen~ e a 'Cla, P, aulIsm de Fôrça e Luz, e. 

' '-I" A ro .. •· o ar rificll-r onde é bém. se en~ontr{\.e pu- t "t" t de.-n ao :Leg~ a,.~vo; P ."UoU, .... - . e, CX.lS lf, no Caso, apenas urna oor a {lua\" conta. principalmente com a im .. 
rti .... o ~ comO oonst..ã., p-elo Leg1S1a.t-l- n!J.' o resp~msã.vel pelo seu de-svlO. de intenção, E!n Junho (te 1963,.0 êx- p-Cl'tant.e e moderna 'llidrêlétrlea da 
vo'. es.tàré"., êâtê, daIl;tro, pOI'. ántecipca- O outro ponto. allida dentro dn prl- ·'Mini~trc- eM 'Thiago DrtÍ::hls d~ê1at:a.. Fl€lxótO

t 
rió Rio Grande, na d}vtsa. d9. 

ç~ declf>ã,o sõbrs e.~ da contpetên- meira.' parte. é saber: se o preco f"Ij va. à Cáil1:=.ra que .o mlm1QrandC flt_ Estado.;; dê Sãó Paulo e de Minas Ge .. 
cia' do E~ecutlvo. Fu~ur$.nl~ti::. ~t~ contabilizado pelo valor comprado; mado pelQ então Embai:'I':3d'or Roberto rais: As deinôJs possuém qua,.<:;e que 
at.o será revisto, apl'l)"vado ou rejel~ Ota se .o M-mp-rova.ntê da eontabU! .. CaUlpoo "l1ão constitui lum contrAto ·excltr.sivamente us;nas têrni~n:s, 6/11. 
tado pelo. Tti.bune.l de Con?s. numa z:ição e:tfste, ê~.c «"rã que coincidir, de compra, nem me.'~mo um contrá-to estado adiantado de obSoJ~ncta., resu~ 
d-ecisao d"l qual cabe .. r€'cll!.s~ par~ o éiatamente. com a 1nlpo-rtância. co-n~ preliminar, tendo, ci)1 ihglés. o ,n6tne nHn~r();.se as sua-s atiVidades em dis-
Foder Leg·lslativo. perg!lThtrunOS: Se o taoUizada. de "mri!hol1lridum 01' udt.erstnnding'\ tiibnit' ti energia que '"lhes é fCrnecida. 
lIrOder Legislativo aprovar o projeto, o Que., na. vérdade, ~igní.fina, apenas.Q por emprêsas esootal.s. 
éõmo se encontra. no seu_ ÁJt. 29, ~om E.<;tas dUM condições não cônstfl.vnm dêfinição dl~ !l1tençõeg re:c.!procas das 
Q. redação atual, l'atific-anuo, poT a~~ dó' Memorando. pártêE', antes da fS-'>e c·.::>f.:clUSiv(l das 
tec-ipação, a minuta. do contrato, po- Na segünda parte lno1uiram-,se aii opel"a~:ões" ~ .Dêsse P'3uto..!d'e-vlsta não 
derá o Tribunal. de contalo/ negar· re- outras cláusulas ~" ql.le me referi: jU1'O~t hã, é nem ~:1eve haver. l)Ql'tanto~ ruo .. 
g\stro à operação já aprovada p~l() pn.gos' por semes~re' brité1.'io d~. ava~· t!-vo pl1ra lil,manha preoc:hpação, ego_ 
Legi.slativo?· Poder! aprovar o l'ecurso liAção e que. es Il.ós' admitirmos Que o til, pC:·,9. "hnegem externJ1;» dó Brasi1. 
d,o Tribunal de contas €'e, por a.nte~i- critério de ava1i~tçáo teria que sa-r <' Poderíamos, 'perfeitamente, r·emmeta.r 
paç§..o já :.'-atificoU a minuta do ~n- mesmo que ·le10H.a CONESP aos 45 .à. compra, das subs!di"árf~1 d<l grupo 
trato? Nesta parte. ~. q.ue, acredlta~ bilh6es, ent·ão, ê.sse critério seri8.. to- Bcnd and Sha,re .sem QU>3 (!Onl issO 
mós exist.e sutileza nfuÜo profund~. talnientê diferente do aceito pelo Me- sOf:re-~'l.e -o menOr nr.rnnhj\O a fis!ono. 
Gue' implica. en\ tteh:a-r de ladb qU111~ morando para n f1,m.çoo do preço. A mia moral do Pn1s. ~ . 
quer apreciação fut.ura, qt..er pel0:rrt~ difercn~a, p.~U'n 'V, Ex" e~mpre-ender, . n d ' 1 . '.1.;. 

1 L la é t",c g'ran'cte qt',e',fa' C"- q'u' " pf,e- A,de:roals. 81". l:"re.si er,w. nflll1JM-bunal de contas. quer p~ o egl.S - .. .....lU "V V :,.... o dl'-
. 't aconl ço' -teto, conforme expliquei anteriw- me.ute mais g-ra"\'es o qU\~ u~enço'eS 

t'IVO com reln.cão a romu.a que • - t ' 'f' '"d ' & • , , ' m'n!o" é "o grande que eleva, neces- porven ·ura mnnl est.i:t as em ,,-'<'.vor 'J.e 
Panha o pl'ojet.a, <;; WI. i ~ d • t 'd sàrlr.,mente, ~sse prel(o a srer encontl"a- grupos pr ,?u<.s e uma ,d! ennma a-

O Sr, Bezerra :NetD -;- Ti,-eltlosL,hâ. dO aclma do chamado pl'eço~tet.o. Logo pot~nc\a, SBO os ,C?Inp:or:1i.SSOS. resul
pOUCOS dilü, Mensagem do ~xe~u",l'''o., §.s.>:;e preç'o-teto não ê Um preço-teto tantes de nossfi condiçao pe p!i1s síg:-
de e'rédito especial de 15 nlllhôé"s. de " In J"e"o fixo natário dá Carta, das Nações Unid.a.S, 
cruzeirós. DIzia-se num t.!":,,, .!U'tlg~s da e Sim u :' ':l: ',' • I qu~ ncoa qbr!gam., â preservaçflo dCS 
Mensagem Que:_. ficaV.3, rlu:p-ens-aao ç Se não houver mt.llS alg-um,n COISa a. o.i:reito.s democráticos, dM liberdades 
registro no Tnbunal. <le Contl:''s "P-?X3: ser esclarec1?-ll, termml> pedIndo des. públ100..<; e do c\-da.$o. E PPl' que êsses 
u~õ daque',es recursOS. A .post~nOTl eulpa~ d~ h~ver ':.qmád-o ç tempo de compromissos _ que. dever!àm ser; 
teriam apresen.tadas ôs despesas na~ V. l?xa~, (!!af) apOiados) c. me eoloc-O entre t.odos, cs mais frretiratá'l!:Hs _ 
q-e:\a côr'te. C-ons-ta, express:lmente .. do à ~ISp~çaQ para. Qt'l:iqUer outra ,1n~ nã.o mereoem dos atuais 1~(}Vernan~.s, 
projet-o a di.:!:pensa prév!n do re-.Jistro formaçao que julga~em necessária. pelo- m~.'nOS I) mesmo culde.-do o mes-
no Tribunal de cont:ts. (Muito bem,' '1Jt-1dto bem.) mo Zêl!; eln assegurar a ll111P1dez ..da. 

O. SR. OOU, VÊ:A VtEmA .::.... Muito O' SR. PREsml~NTE: "Imagern extel'lla!' do Brnstl? PC:r 
1 t ue - acaso (I fato de um jOl1'1111 como o 

V'bl'igado a V,, EX~\ pe .. o ap!lr e, q (Gilberto MarinhO) --: Nos têrmos jjCol'l:elo da. !\laubà" âlvull1'3r, em p' á-
-·Éscla.rece q~e -a m nut,a de contrato do art, 163. §- 2'~\ -do R.egimento In· "'~l" d'" .. do tOTtl OS 
. -enviada. pelo poder EX~cuti"o é reâl: terbô, tem a :o, ale..vra o nobr-e Senador gi:p.as 'in~ ras, enunel~s.,.e . 1rt 

mente a mInuta do eo-ntrato a. q'.\e se .. inflingklos á presos politico..~ .não .te .. 
t Aa.rao Sleinbruch. p-resenta, _ ,",',50, sim _ '1m têrHvel, refere o art, 29 do proje. o, -

O Sit. AARl\O ~!TIi:JNBin.'cn~ agn1VD [~uantó às nossfl..'f ol:HgeçôCs de 
Cont1nuàhd-O u respond::r, ainda, at) . ná.!s tuembra da..·ONU? " 

ll.obre Sênadol; B~ierr:a Neto. quero Sr:, Pl'esidfnte, 81'S. Senadores. 'abo-r-- '" 
esclarecer c seguinte: liã, realmente, darei também, embora perJrinctôria~ \Toltemos, potêm, à. ~1-~'OR.P, VL'S
bastante d!ve:rgêncin erÍl mui~os pon- mente o prob1ema objeto do brilhante to qu~ 8. 'j!me.l~em e-xtêrna"~l'Ião. cCl}S: 
toS entre o Memora.nÔ(! d-é washl,ng- discu-rso do meu ant€ce~o!'o>nobl'e Se~ titui um pr&supo.s:t.D váUdc.!u,em ~a. 
ton e o contreto que atu.alnlente o ilá-dór o-ouvêa Vieira. motlva~.o e.ce1tável, que po,ãeria. jus;, 
aovêrno pretenrle assinar. (LerU:!o) - Sr, Pnddrnte, 51"$. Sen3.- tiflc:ar a eom:pm- d!ts subsi-diãri~';i n~ 

- " • ti" Cb dtán~ forma. E\ncruninhada pelo Q()vé\!lo? 
Já mencioneI quase t.õdag- aS' dlv-er: dOi'e~. Encçl:l~ ',-a-se o . n~eSSO Alega-se o lnterê...~e naeiCn1\l. Du~-

gênclas, rom .referência à. taxá d~ ..lU- de 11-1]1<1 ~v~ re.~p'onsa.bH!tl'~~~d·' ~ ""mn., ,",r. ,P;,e.~ldE!nte, qUI! RS reais, 
f().S éum referêneia. ao vencunento i-nstant-e em Que lhe ~a~ deci lI' se u·", Vi> 

. anteCipado da díVida é iHinclpaJrhên~ à.?óê ("tu. não a sU.a. ch3.n~ela à pro· ronveniê:rlcifts d~ nosso Paf;3: 'estejam 
,te cem ref~rêneia áo.~ oritérios de poot·s,. ên:::nmi.hhád.a. 'Pelo .!?.ode-r . Exe· .s~mío rl'ev1®ment.é conkmp1a.dtt.lj nes:. 
I.vaHaç-§o dt) pa...~iVo ~ dó At}\-,o. cut!1'-o. dê cdinllrtl daB oonce,:..:sl-onArla:s .sá Op~r&~i{í.o. 

D!\t porque .. QProvamos a. tese de 
{!:ue 111gutYi.às das conces.s1onarlàs po.. 
derfe.m ser encampad!!S ou ineslhó 
compradas pelo Govêrno -,da Rellúbli ... 
cà, mas não tôdas. em um úniCO acer
vo. ,M:uitaS' delas, 'conforme referIu .. 
re·dsta.. podem plUSa.r grát1.litáméhte' 
para o 'dàmm:o dá União ou do ES ... 
t'ldo,. ftIgumà.s porque caducas ás cbo'" 
cessões, n1gumas porque c.bsoletas, nlio 
pedem de maneira alguma. funcionar, 
Depols <Ta compra, o Govêrno tt~r.á d. 
a:umentar dràstH:amente as ta·rifas. 

(Retomando a lêitura) 
.;~ subsidiária de POrto Alegre foi 

encampn.da pelo Govêrno gaúcho, em. 
1959. ,A encampft!;ão foi preCedida do 
tombamento .físico-contábil reaHza.do 
por uma comissão do Govê-rno fedel'aL. 
De acõrdl) com a legislação bresHelra.. 
às c(trtces~1onár1es dos servlço.s dt 
energia elétrica. é ª,,~egu:red'o o di .. 
r~it.o à percepç?-ó de um lucro .M1Üva ... 
len,te a 10% (dez por cento) de ',seus ' 
lnves~imentos. Nem mais, nem' me .... 
nQ..~, Os lucros auferidos acima 011 
l!ba1xo dêste linrlte são c<>m.pensado.t· 
nl> ~no-seguinte, através de aumento 
ou diminuicão dns oor~f~. conforme o 
0""0, A sul:tsldhlrJa de Pôrto Alegro 
vitiha. obtendo e r-emeten'do para. o 
Exterior lucros que excediam' a. êS$EI 
limite lega]. De ac6rd'o COm o tom
bamento, 08 1ucres iis.sim remetidos 
tIe~almente er~m de tà-l monta QU8 
êxcediam. de 180 milhões de cruzelros 
ao \'aIor do investimento reall'l,âdo 
~ela. sub.5ldi:lrla. A enca'llpação feita 
plllo Govêrno do !tio Grande, dó S'UI 
fol ré.nz.da litravés dê Íll,ed!d'a judi
cial, recentemente objéto dé ápl'el)la... 
çá" pelq súprfuno TrlbúnaI P'edéral, 
"Ue r.ôonh,Ceu ti;. 16itlmldadé d" , .. 
dida tomada »'010 Govêrno ",~cho, 
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Uma outra. comissão federel con~ 
e1uiu o tombamento da subsid 'ária d'e 
Recife, tendo apresentado o seu rela
tório, em 8 de junbo de 1961, (lO en
tão ~inistl'o das Minas e Energia, se
nhor João Agripino. De acOrdo eom 
os re;$ultados 00 referido tombamen~ 
to, i\.c.uela, subsid:á.ria. também vinha 
obtendo lucros negais que ultrapM&l
l'am em ~êrca de 500 milhões ria cru
zeiros o valor dos im'estlmentn,s por 
ela realizados. 

Ai; SUbsldiárias de Belo HorJzante e 
de São PaulC' estão sendo tombadas 
por COIll'~sões feder<l1s. Segundo os 
levanta.mentos até agora feitoo, não 
serão diferentes os resultado.: iUUljS: 
ambfLS yêm obtendo lucrC's que exce .. 
dem o l:mite legal, de forma. que tsão 
é exagêro afirmar-se que tódas es"tas 
complH1l11'15 da Alllerlca.n Foreign "Po
wtt já [e cobraram do valor dos tn
'Vestimentas Jeítos em nosso Pais, aJ..ra
vês dos exc~sos de lucros a.uf~rijos, 
n.:uia ma:,s tend{l a recebe-r por oca
siã.o de su>J. encalllpação. 

Por i<:to, ad5ilnto o meu veto no 
sen~!do de não .se comprar, de manei .. 
ra alguma, êsse Il-Cervo. Encampe-te. 
Depois, verifique-s'e, pelo confrcnto 
das c;fras. se es.sàs oompanh as devem 
devolver ao Paj.<t importâncias (lue re
m~terarn ilegillmente para o exterlor. 

Continuo, Sr. PresIdente, na expo
&leão c;ue venho fazendo: (Lê) 
'Pn~tende-se comprar e. pa~'te de 

ações c-Orrespondentes à AMFORP nas 
ooIlce.sionárias -"- 77,810 () teta,I _ 
por um preço que, no momento da 
quita.cão final, Chegará. a nada menos 
de 385 m'lhões d'e dólares. Segundo 
foi enunciado da tribuna da Câmara 
dos Deputadcs, até agOra. sem um des
mentido categórico e relponsáve1, já 
10i feito até mesmO um adiantamento 
de 10 milhões de dólares, e. despeito 
de se encontrar a matéria submetida 
à nprec'o.cão do congresso. 

Soube que haViam desmentido, 
mas, ontem lnesmo li no jornaJ "O 
Globo", 4~ pâgiIl(t, noticia de que não 
foi respondido o ReqUerimento de 111-
lormacões [ormula-do pelo Deputado 
Jlermôªenes Frincipe com referência. 
AO adiantamento. HoUve declaraçõeS 
de que o adiQl1tamento não ,foi fei
to, ill<l1". até hoje, não se respondeu a 
êsse Requerimento de Informaçóe.;J 
I$Ôbre .te teda havido adiantamento 
(i'e 10 milhões de dólares como .s:inftI 
do negá.cio. (Lf!) 

pelos entra:ves q,ue antepõe" nO&\s. 
expansão indu.strial. Basearam...se otl
genel'{)soo avall..a.dores nos dados ofe
recidos pel<\. pr6))1'ia emprêsa - se
não reconhecidamente falsos, pe!o 
menos unilaterais, - quando I) 11ni ... 
co critério legitimo e lrercusável pa..
ra s. a \o'>31iação seri::t o rigoroso le ... 
vantamento físico~contábil da. em
prê.sa, procedido por técnicos sôbte 
cuja idoneidade e preparo ProH.sio
na1 não pUde:sse ser arguída a mais 
leve suspeít~, Ainda há pou.;os djas, 
() Governador de Minas Gerais S!' 
Mage.lhã-es Pinto. demonstrando ã. 
neceesidade de tal tombamento men~ 
Ci':':t:Hlva o exemplo de seu Estado, 
aflrroenóo qUe a Comp.anhia Fôrça 
e Luz de Minas Gerais contabilizou 
em seu património OS serviços de ex
tensão elétlicit pagos peloo seus con
sumidol'e~. 

Nós sabemos, perfeitamente. que 
qu~lquer ampliação dessas compa .. 
nhIas é paga pelo próprio consumi .. 
dor. Tenho recorrido à Light, no ltio 
de Janeiro, para. colocar iluminação 
em certos 'pontas do :F;stado do Rio e 
r€:$ponderu-me: pod'emos colocar a 
lh;minução desde que o consumidor 
pague. 

O COnsumidor paga aclianmmente 
e. (linda é descontado durante muitos 
meSes. Creio que o nobre Senador 
~Jysio de carvalho cancor<fu. comi
go. 

O Sr. ,IbJys;o ~ Carvalho 
V, Exa. está falando. sôbre Q Esta.do 
O{) !lio ". 

o. SR. AARAO STEINBRUCH "
Mas, creio que, na. Bahia, já. houve 
tomb9mentos federais, V EXa. vai~se 
manifestar por ocasião da votaçã-o do 
Proj~to. ,Riso) 

Continuo, Sr. presidente: (Lê) 

E:xemp1os semelhantes, rnuito~ dê1es 
t·alvez aínda. tllaLs ilustrativos. - pocic
riam SeI' encontrados em todos os 
demais Estr.tnos onde existem subsi
diárias da AMF'ORP. De modo geral, 
COTIl a única. exclusã.o de São paulo 
e, posslveJmente, do paraná, sua.s 
emprêEas não estão oapacitadas para 
atender à demanda, seus equipamen
tos são ob.::aletos e suas insta!_'1;õrs 
estão Já. emperrad'as pelo ferrugem. 
Co.be ... pois p~rfeitamente, a Cldve.r
tência. lan..~ad'a. '};)e!-o GQveroador de 
Mizw:s oeraJs ~ não sej se uIt:+ 

De outra parte, foi jguBlmCTlte dja mente êle jâ mudou de opinião, mas 
wlgaQo que o contrato de compra e quando colhemos êsses dndos ere 
vendo. das subsidiárias já tem 03 seUf: es~a. a opinião de S. E:~. - não se 
orie-naH rubríc.a-dD$ por represeutan~ poderá cUj':pensar a tom.ada. de con
tes das duas partes, {} Presidente da tas do patrimônio das conce-5siom\
!l!!letrobrás e o d'iretor da AMFORP rias, sob pena de vir o Brasil a com .. 
- o- que, a. ser verdade, constituiria prar o que já lhe pertence. 
uma forma não nPt'll!lS de presslo... Canlo então em ta!.$' cir~umtâncias, 
nu, mlS de ultl'>3.jar O Congres15o, 

N3''.~ public ...... ~o t;:l.m~m exi3t::M alegar-se o inteJ'êsse nacional, quan .. 
~ 'do defende o poder Executivo a. 

elementos concludentc.s de que, mui~ transfert:ncia de qu::!.Se 400 ntilhões 
W vÊzes. dejxal'om de se instalar no 
Brasil inúmer::>..s indústrtc.s, (,-o-rQ119 de dól.a-res <C(}ntando---se o prin.s!~]' 
houve oo.botagem por pMte dessa,.. juros, atrasados, e dívidas para~om 
COnt:t' .- lcnárüi-s. O noare Senador Au- o ~lmb:mk) co grupo At1FORP por 
rélio Vianna, Que nlo estâ prc enT,e, ccmpra. de ações -representativas de 
exibiu-.ne co.rta do Depu.tauo J'l.:.\r1:-l. um acervo cujo valor efctlro deve 
')."ávoi":', atual Ministro da. Viaç.lo estar situado mUito abaixo des;3. ci-

fra COIOllie.,l? Como aceita:r~se a. ln
que, em 1~40 deC!..1-r::wr. que se d~YÜl vocncão do interés:se nacional pa.ra. 
encampar a. Ligitt porque egta reme... mais' essa. sangria em nossas p3rcas 
tIa ile~B.lmente, lucros pa.ra o . .e-
rior e prOCUr'l!va. evitar a. Jn.stall'('ljo dlvisas quandO os interêssE's qUe re9.1~ 
de indústrias no Norte e Nordeste 10 mente 'Prevalecem. são e::.tr~nhoSI e 
Pllfs, m' uma <:arta csctit:l ~::'lv "'mão mesmo hostis, aos da Naçao. 
jovem Juarez Távora. HOje cn.1o, Nós 'Precls~o.s .de dólares I>O:ra 
mudou de opinião, p-.?Js diz.:'m qre.1 comprar maqUtnn,na~ 1'P~ra ler;;Jn~.a~ 
na reuníCo m,n~terla.l tock>s foram m~nto de novas tnd~S;l'la.s, J?ão para 
conc::>rdcs em aprcvar a mlnut.a do I ~amtlmr Q que já. e:csLa oqUJ. g, pe" 
cont:.'ato asBinado pelas p:lrtes COil- lo to;nbamento lá, ~el~ de J'J?-Ultas 
trst=:.ntes. (u) empresas ,tas l)ubsldlárlas, verlfICQ-se 

, que deverIam reverter ao ~t:ldo, 
Ne~~a i!.faU~"tá.o do patrimôriio da ainda com 't. devoluC2.0 do dinhelrJ 

AMFORP nio foi n.b'So~utameIlfe 1e- ~ttºferido du.r.ante suàs atividades_, 
vado em cC'nta o inteL~~~E' nar'm1'11. pcder ... se-ia. considerar a. indeniza~ 
Ao oontl'ária: tudo indiea q~Ie se ção ,c;ob outro dngulo: o d!! re}ar,Õ-O eU ... 
enearc, r.qui ulllC'1mente OS inre1"f..~es tre o preço do Quilowatt e a potência 
ele um ~rupo pr:vrdo rs~r:'n'!eiTo lnsta-Iadfl, Como se sabe. para f>fE":tt) 
eu.1a flt';i1 r-o BrosiJ fl.;:nl õ!) mais, d? dlcltIO. d~t['-m;r.:l'-"'e o prceo do

~ tem "e car::-.cterizado pre.:-l.'-Jmm:e ouilovratt tendo-se em consldcraçã.o 

três compOnentes: ,eJ'nçã-o, tranJmis- I sua responsa.bilidade hfstórle&- dando 
são e distribuição <La. energia. Pois ao problema das concessionárias uma. 
bem, a operaç'ão com a AMFORP re. solução que a.tenda aos saberanos .. in ... 
relere-Se â 247 mil kw de SUll pot;ê'"!cu terê.sses naclonais <Muito bem Muito 
instalada. At.rjbumd(}..ose ao quilowatt bem). 
gerado o preço de 132 dólar~ (valor O SF~. PRESIDEN'fE: 

(Senador Noçue{ra cla GrzrflaJ -
Tem a pa)a"fa o Sr, senador LOpe.s. 
da COSt6. 

o SR. LOPES DA COSTA: 

proçarDado Paar ( Usiua de Estrbj.. 
to). os 24'i'kw das cvneesslonâl1a& doaM 
quele grupo atingiram aprOXimada ... 
mente a 33 milhões de dólares que, 
acrescidos das parcelas das linha.s de 
tran.smissão e distribuição. geralmen
~ em péssimo estado. chegaria.m, no 
calculo ma:.s 1ibera~ a mais alguma) (Lê li seguinte di~curso): 
dezenas de dólares. Mais 'GUla. ,·~z, 
portsnto, .::ema falar-.s.e em lnterb:lse Sr. Presidente. Srs. Senadores, não 
national no Df.'gÓCio ora 'em curso :.:,)<.n -eta meu propósito oeupar ~ta tnbu-
6. AMFORP? na, -para. tratar de qUe.<itã-o que, a meu 

IDs:tamos, as-shn. na iminência dB im- ver, já- poder!a ter sido resolvida pes .... 
por 11m enOrme e inju5trtJcável socria soal e .sa.t:sla.tottamente, Soe medidas
fieio no pais. lP~(\ndo pelas S\l'OS1~ n~::.e s('outido tivessem s'do tomadas 
diárias da Bond and Share t:m pre~ por quem de direito, no entant.o, co .. 
provin'elmente muno <:tclrna do vera mo tarda uma. 5O!uçáo pesa o caso. 
ds.deiro, des-d'e que prevaleça- a ter.. -qu~ consldero-o g:<l.Ve, tanto que 
dência. ti. concluir-se o negÓCio to~ obrigou-me a endereçar na data. de
mando-se por base o valor contabilia' 8 de agôstt> próx;mo p.3.S~<lO. um 
l3'ada pelas próprias emprêsas. em longo telegrama. aQ digno, l-e.::.pe:tá .. 
divergênCia COm o seu valor reat e vel e ho.nrado Sr. preslden~e da. Re
llresente. Não é segrê-do para nlnguénl puo.rca, Humberto de Alencar Oas .. 
que, mesmo nos Estado.s unIdos essa tello Braneo. 
j'lloldjng" tem sido inclusive al~o de O assunto que me fêz sol!cltar .ti. 
processos sob a. acusação de recorrer palavra, envolve a pe,:,soa do amigo 
fi, ~rocessos fraudulertos, entre os e correligionárío, do alto func:onárlo 
quaLS o chamado "aguament.o" de. do Ministério dA1 Agricultura, (; Dl'. 
caplte.1. Em seu Hvro "Regulatnenta~ Hélic'. PC\.lma de Arruda ex-Prefeito 
ção Efetiva dos Seniços de Oti1id::.vJ.e de CUiabá ex~presidellte' do Diretório 
Pú;bl1ca", o Sr Deputado BHao Pin- Regional da U,D.N. em Mato Grosso. 
to, pOI" exemplo, lembra que num ln- ex-Presidente do ,Boa.DCO de Credito da 
ouérito fMlirodo pela Fed'eraJ TrR- Amazônia, no curto períooo do ao .. 
de COmiss!on se evidenciou que essa v:'h'no Jà.nio Quadros. AtueJ.mente, 
Itlesma 130nd and Share "se tem exerce o Dr. HelIo Palma, dentre Os 
valido em i11ta escala dêsses incon... técnicos escolhidos, as funções de Pre. 
fessáveis expedientes", isto·é. a mu1~ sidente &0 Grupo de Traba1ho do 
tiplicação de ações, sôbre t\ base de MInistério d& Agricultura. para Cl)tu ... 
capital ~·aguado". permitindo a. seUS dar_. e dar solução aos prOblemas do 
detentores .!l Dbtenção de diVidendOS Panta.nal Mato-.gros.sense. 
ao meSmO tempo astronômicos e fie .. 
ticios. S6 uma p.<:crupulos.íl. vertfi(':l~ 
ção f[sico~contábil poderá, afílStar 
êsse rtsco. 

Nomeado recentemente, por indi::la .. 
ção dO Governador Fernando Corrêa. 
da costa, para o cJ.rgo de Delegado 
do Mjnlstério da .,Agricultura em Ma~ 
to Grosso. função da qual. fOi dias 
e.pós. exonerado sumê.riamente; Sem 
que no entanto fó,se esclareCido, 
principalmente à parte a:t:ngida as 
justEis razões do fato ou fatos' que 
,teriam Ievado o Exmo. Senhor Presi .. 
àe-nte da Repúbllc2, .a tomar essa me
dioo. 

Sr Presidente COlllo representa.I,te 
que honro de o s'er da. U.D.N. daqllC., 
le Estado, nesta. CfiSa, cumpro o ea ... 
grado e jndecrinâvel dever de, em se-u 
nOme- e ('-pro as resporu;J.bi!:dades do 
meu cargo, diZer que não poderis, dei_ 
xar, por uma. questão- de CD1l.SciêncJa 
de pl'onunciarame a respeHo. g'Jand~ 
vejo o amigo, aquêle que fe empenhou 
ombro a ombro com os seus correli
gjonáriOS de.sde 1945, para a 4SdvaÇ!to 
da. nossa. Democraela. s e r acusado 
taJ.vez, de corrupto ou suove-rsivo, cri~ 
me que lhe querem a.tr~bUir 05 seus 
desr.tfetos . 

co,tumam os g ... cdados defensO-!'es 
da compra da AMFORP invocar, ~m 
SUa. argumentação, a necessidoade em 
que estatiamos de, rnediante es.sa. 
operação.. eliminar Sll?C)Stas "áreas 
de atrito" oom o Govêmo e .o povo 
norte~amerlce.,nos. Entretanto, seria 
Impossível ld"entificar .. se nessa ale
$lção qualquer correspondência com 
a realidade dos fatos. Em primeiro 
lugar, Se fi ativ1d.ad~ da Banei '·nd 
Sbare no Btasil ~erou t.' ma área de 
af,dto Ccm Os E",tado,. Unidas, n!o é 
nc.!'sa.. 3 r~~p.:il1"'>3.bil:d!de. Muito ao ~n .. 
verso, terá. sido uma oonsequêncis. da 
incapaCidade reve!a:da. p:olas co~es ... 
~lOnárw.~ de atender (!:Om fidelidade e 
f"fíc:icia, aes comnr'cmf<õsos. A reali
dade é que. llpe_<:(lr da.c: tarIfas sem ... 
pre altas que lhes são concedidas. 
~2S emprêS!lS "êm Je CODStlt11indo. 
ao 10n~o de mufto') r<nos, em sérios 
obstá-cu!o.-'; à nD-~? nU.fImão econô
mica. além de qUf'<:~ nllnC-,) se-rvirem 
~c.tl.sflltôrio.m€nte;:oos consumidores. Não po.derla Ser eutra a minha .at~ .. 
Nâo têm. número 81' ftltraçõe.s con- tUde senão esta de Vir ao seu encon 
tratu!l.ls comet!d?s T)f'1~ concesslom\a tl'o. no. momentO ~m que p3:;Sa, por 
rias, em todos Os E~tcdog onde expl().. tão grSllde vexame e S!>tre u~ sten .. 
rfUll os serviços d..~ '-!~(!t.'ão e Jiatri- tado na $UQ. reputar;9.o. hf:l bllr~ente 
buiçáo de energia elétt!M. Se houve explor?4-o pelos ooversários polit.cos. 
ou há "atritos". port.anto. não pode ~á e~~ gI'lande estadista: f~s: 
t'r-t o lJOvo brnsilrlro prnnlizado por n qu in!~r co.t?h,~er teu.s amlgos, calas 
Ines, COm se vedficarkt na h~ótese o tún;.o . 
de' consvm!l.r-se 3 corm>J'A nos têrmos Em virtude dOs, grandes e ine.stimã-
llrouosw9 pelo P(lder EJecutivo. veis SUVÍÇ&S prestadOs ao seu partido 

Ademais, Sr, Pre.."ident~. nãe. teria e a causa democtáttc8, fOI o Dr. Hé
cabi!!lento confundir-se os fnterêsses lio palma. eleito por UDanlmldade~ 
parfiCtll1!.tl'F - e nem semI)re confes- l?residente do D!:ret6rlo segionDl da. 
sávels _ de 1,1'11 determinado grupo U.D.N., no periodo de 1959-1961. fun_ 
financeiro com os ínter@-c;ses, Os sen- -ção de contl«nça que soube deS'emp.e. 
timcntos e n -vf"C9ç50 do parvo irmão nhar eom honestidade bravura. e cl .. 
dos EswcIos Unido<;, "f' int.eiramente 1ismo. e fl.ujo procedimento lhe gâ. 
falso su~erir~se que ~tela. err: M,U .. rantiu, pcsteriormenté, eEpetacu~J.!' vi .. 
~3. a 8.mizade entre oa nossos povos, tór1;a no pleito mun1c:pal (lUe o con ... 
colocada. muito !;.{'!wa d9~ m~njpll!ll- dUZIU~ triunfalmente à. PI"!;feit,l:':i da. 
çõt'ot de ~rl1lJC<: fl:'lrll1celro!'. Capital, dept)is de havrY ~nf:~nt~d'l 

C()nc~uo Sr_ Prr-<..i~cntE'. fPflC-\'f'nC(\ e d~t(l.do (} candidattl -4,,- f:J:>(~ c<l
a m-inhro, 'cOnfiJf'1"3 em rt:l? ;) Co:n~ h ra-Ç3o partidária fo:-m .... "l P'?l,"'_ p~r_ 
gusSO .sa.berá co;oc~r~~e à a1tt1:":\, dt'tid~ P S.D. - p.1',n, - P,S.P. 

-
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l!:' o segu~nte o telegrama que Das- mOra.1 e politica, par.a fazê-los eu, Se· 
Mo a ler; 11hOr presidente, aqui '\toltarei para 

"Exmo. M a r e c h a 1 Castelo condenar o cOI'l'el:gionár!o • .si contra 
Branco: êle existirem provas funcionais ou ad~ 

miniStretiv2.s qlle o comprometam na 

Certo de' que o Senado, com a sua 
presonça, pestigiará, J::]e;.i.,s urna vez 
'lt <klegeção do BrQsil,' valho-me dá. 
oponUl1idade pa.ra reiterar a Vo.ss31 
Excelência os meus pmtestos de ele ... 
vada consideração. - Osmar Cunha 
-. Presidente. 

t 
O SR. PRESIDEN1'E: 

(N,')gueira da Gama) I _ O ondo 
q~e ,acaba de ser lido ~f.oi à publica
.çao. 

.6 Sr. lQ Secretá.rio vai prOCedel' à 
leitura de nquerimentcI. 

E' lido e aprovado o segu:nte 

Réquerlmenlo n9 380, de 1964 

p,"esidente dn:>República - falta de honradez de seus atos. com 
:Bmsíli.:l. - DF'. Te~ do procura- a mEsma independência de atitude. 

CI .:~-r Min.isttQ da Agt'ic'l.11- pOis acima de illjunções.e compromm
tllUl :.1 fim de intcir:ar-me motivo LGL partidários, e de amizades, co1o(:9 
exolll::l'açi'w sumária Dl'. II é 1 i o o meu patrimônio m o r ai, a minha. 
l'ai!l1a de Arruda cargO Delegado dígnidade de homem que sempre pan
Fed :;1'al Agricult.ura no Estado de tou os seus atos dentro dos sádicoS 
:r-.1at'J Gr.cSSQ \'g aquêle :v1inistro princípios. "Perca~~e tudo na vid:l. 
:rHe informou que ouvir3! de VOS- lUas salye-se a honra.. e dignidade". 
~a l;xcelêncía. ser motivo daquela. Senhor Pre.sidellte, fico, p01·tallto, 
aetn\ssão eüar o referido !uncio- ~gua'rdando o r€s1z1rodo do disc~u'so 
vário COJ1lPl'Offiet.ido sem entre ... que acabo' de lltOl1\.tnciar. p<>l'que jã. 
'tarno esclarecer por que atos ou considero questüo de honra para a 
iate." pt POr ês.se motivo vem o união Democrática NaCional' de Mato 
$iud~do funciond.r:o sofreudo ata .. Grosso uma rc.<;posta da autoridade 
ll.ue.s injurioSos da ímprensa ad.. competente. a Em de poder sa;-lva.-
1'el's:üia pt TratandO-se de ele .. guardar, não só a pessoa do seu Go- Senhor pres:dente: 
lnento de reputação ilibada já ye~or de, E3j;~dO, qUe foI quem. o 
tendo Exercido com c3.p:),cid.1.d~ e ludlCOU para aql:.ele oorgo. como, tam~ Enccntrando-:me na Europa, em tra_ 
l1otH'stidaàe os corgos de prefeito bém, salvaguardar e. posição do po~ ta.ment.o de saude, solkitei ao senaflo 

da. :::aplLr.3.1 mnto-grossense vg lftlco, do Chefe de fa.mílis., que é o l:cença, até O fim da. presente leg~s.. 
:Prestdente do Banco de Crédito Dr. E:élio Palma de Arruda, {Muito lz.,tul't.l.. . 
da l\.ll1azónia S. A. vg Presiden- bem!) Regressando ao Brasil,! subeti~m .. à 
te de Diretól':o Regional da Un!ão O- SR. :PI,tESIDENTE; inspet)ão pel.a Junta Médiea do Senn-
Democrâtica Nacional de J.VIs.'to do que, conforme faz cert.o o laudo 
GrossO et atualmente preside o (Nogueira da Gama) - Na forma. anexo, concluiu pela necessidade do 
Qrupo de TrabaU ) do Ministé- do disposto l10 § 29 do art 163 do meu afastamento, a fim de continuar 
,...10 ta AgriculturG vg para estu~ Regimento Interno, tem a palavra. {} c rigoroso tratamento a que me ve ... ' 
dar ,~ dar solução aos problemas nobre Senador Gilberto Marjnho, nho ,êubmetendo. 

do Pantanal m.ato·g·rossens·e pt . 
:PfI\ço licença, solicita.r V. Ex~ 11. O SENHOR SE~AD0!t GIL.B~TO Nes~~as \:ondlções, solicita. seJa a li 
neta um eSclarecimento sõbre o MARINHO PRONUNClt\. DISCUR- cenç.a. em cujo gôZo me encontrõ 
ooso. ainda por meio abertura in~ 80 QUE, ENT~~11.E A REVISAO transformada naquela. dé que cogita 
quér:to no qual êle pOSEa com~ DO", OR4DOR ...,ERA PUBLICAIX) ~ al't. 42 do Regimento lntemo. 
provar dignidade sua. tradição de FO.::.TERIORME'l\:"TE. . Sala. das Sessões. em !ti de 
iuncionár;o et politico pt Es~a COMPAnECE:\I MAIS OS bro df.\ 1964, - Jlliio Leite. 
"Solicitação visa .sa.\vagua.rdf.T au- SENHORES SENADORES 
,tor~<l.ade Governu.dor do F.stado O SR. PRESIDENTE: , 
Muto Grosso que o indicou paro JO~9 Guiom.al'd. 
aquê:e cargo, taml.lém intel·êsse Vivaldo lima. (Nof/ueira da Gama) _. Está. assim 
~eçáo Ur.enísb Mato_grossen.se-pt sebastião ArcheT. c~mceà~da a lIcença IIp,s ·térm~,'j .soli~ 

Confiante nUo espírito justiça. Joaquim Parente. mtado:l. 
Vcssa Exce'ênci.a tantas vezes ~t~~f:oJ:~~heco. Sôbre a mesa requerimento de di.s .. 
comprovado vg aguarde. com o QOrtez Pereira., pensa. de inte}'sticlo que vai Ber lido 
i!.'esp.e.to et acat.amento devidos O pelO S.r. 19 Secretário. 
prollullc:.al11ento de V. Ex!..' pt João Agripino. 

Atenciosa.s Saudações - Sêna~ Ba.rros Carvalho. ,,,, 2·.- . 
dor Lopes da costa _ 8 de agô.s~ Herjbalào Vieira. .d • tu<} e aprOt~ O seguinte 
to de 1964. José Leite. 

Jefferson de Aguiar. 
Eurico Rezende, 
Beneditto Valladares. 
Lino de Mat~:. 
Armando Storn. 
JOSé Elias. 
Ne~(Jn Ma.culan. - (8). 

O SR. PRESIDENTE: 

RequIlrimento n9 381, de 1964 
Pelo exposto .... erifica-se de im8diato 

que se cuIpa tem o pr. HéliQ Palma" 
a comissf.o Gf:'ra l de Investigações, 
erlt\!da pelo Decreto n? 53,897, de 21 
de abril d-e 1964, qne regulamentou 
os arts. 79 e 10 do Ato Instltuclonal, 
deveria te1' tomado .as providências, 
a fim de q·.le fô~selll apuradas as l'es~ 
ponsabilidttdes daquele funcionário. 
Diz o Art. 39 do referido decreto .. , 

N?s t:.êrmo~; do .art. 211, letra ?tI dO 
Reglmento Interno l'eque-.iro dispen .. 
~ de inter.sticio e pl'év:la di.stI'lPUi .. 
çao d,e avuLsos para o Projeto de Lei 
da O~~1ara Il9 147. de 1954, a fim de 
que ~lgUe na Ordem do Diz.. da sessão 
s.eO'umt"" . 

(Nogueira àa Gama) _ Sóbre a <:> '" 

mesa oficio. qUe .... ai ser lido IJelo Se~' ·sala das Sessões, em 24 ~ de outubro 

I'A investigação sel'á aberta por 
:iniciativa. da Com!s:;ão ou me~ 
diante determlna.!;ão do Presiden_ 

nhor 19 Secretário. de 1964. - Gilbe'rto MaTlpho, 

E' l·do o seguinte O S~" :rRESIDE~TE: \ 

te da RepÚblica, dos Ministros de Rio de Janeiro, lq de setembro de 
Esta.do, des Chefes dos Ga.bine.. 196~. 
tes Civil e Militar da Presidén- ExnlO. Sr. Presidente, tenho o gra·_ 
ci~ ds. Republica ou mnda. em to prazer de, na. qualidade de Mem
vh'tude de 1'epresent.ação de Au .. oro do Comitê Executh'o da, Org.ani .. 
tarqUiLS, Sociedades de E::ono_ 'hação ln~l:americana de COoperação 
mia Mista, FUndações e EÍnpê.sas Inte·nnunIclpa:l, e por ela. devid'3.U1en
Públ:cas te autol'lzado, convidar V Ex!) e o 

§ i? Em cad9. Ministério, o res- Senado do Brasll .a. participarem do 
;pe:cti\·o Ministro poderá promo- X Congresso Interamericano de Mu-

. ver as investigações que julgar n:cfpios. ar realizar-se em LOulsville, 
'Convel1ifmtes eneamlnhá·ls.~ ao Kentucby, Estados Unidos entre 4 e 
Presjd(nt.e da R.epuhli~ _ Aten_ o de outub~o próximo, ' 
:Presidf'nte da. República·, atendi .. 
dns as fOl'm~l-l1dades d~ste decre~ ~endo partiCipad.o de co.ncla"l'ê.3 an-
'to." ten~res, a partlci:paçã.o do congresso 

ora Sr, Presidente. pelo visto nin~ N~:lOnal tornou·se 'utna honrosa tra~ 
guém melhor do que' s. Ex-t" o Senhor dlçao, para os municípiOS de todas as 
Minlstro da AgricUltura, ·que de cer.. Américas, 

. (Nog~Hn·a da Gama) -IA matéria. 
flgUl'(l.r(~ na. ordem do Dia da prÓXi-
ma. .ses.~ão.· I 

Sôbl'e (l,. mese.. reqUerimf~hto de <Uo$ .. 
pen.sa de i.nterstício que vai ser lido 
pelo Sr. 19 Secretãrl0. ! 

E' lido e aprovado lO segu:.nte 

Requerimento n9 382,,; de 1964 
Nos ti:rn'los do art. 211, letra n, do 

Regimento Interno, requeÜ'ô dispen
sa de i.nr.erstícío e préVia djstribuiçâo 
de avuI'K!s para o Projeto I de lfei da. 
~á.mara nQ 157: de 1964. a. 11m àe que 
fl&,ure .na Oro.em do D~a da sessáo 
seguinte: I 

sala das SE'ssães, em 24 de setem
bro de :,964, __ Gl..'bertJ Ma.rlllho. _ 
Bened.íto ValadaT'CS. - Lin() de Mat
tos. 

ta. forma te encontl'.a,..eru .. posição cons- A1ém diSm, a' p!'esença dos nobres 
trangedom, para temar a. si o ellcar- ·Senad?Cs r.nun~.cipali.stas de nosso Pais 
go, baseado no qUe determina o § 19 t:m sldO consld€ri":.da uma. ccntl'ibul~ 
do Art. 39 do Decreto ll." 53,397, ps.'ra çao de a.lta relevâr.-cia nara os estudos 
6, completa eluci-da.ção ~o ooso, veri~ e para. iormação dos -prmcip:o~ que, O SR, PRESIDENTE: 
flcando (. porquê e até, onde vai o atualmente, constjtuem a ba5e do (Nogu,~ra da Gama) _. Goncedid,a 
comprometi:~~nbo daqu,€le fUn~;(má_ progreSM econômico e social em que ~l. dispensa. de int.erstício, ~ !l1atériat 
rio, 61', Pl vs_dente, deIXO· a t.rIt:/una ,'ie essentrun as comunas americanar l~. que s,~ refere o l'€-Quenmento lido 
antes porém, desejo .comunicar a C~ Oficia.lizado' pelo Govêrno Alneri~: ll~ural'ará~ na Or-dem do Dia da pr6· 
uue, com a mesma enf.ase que doU na no, o Congresso contara, com a pre .. :uma sessao. 
defesa do acu~ado. :l meu -ver ataca~ sença. de S. Ex~ {) Presidente Lyndon . 
:do por i?-tsiga.s políticas de a.dve!'sá- John.:on e da Se 11 h O r P ... Jacqueline So~re a me:l1 redação fma.~ qu~ vai 
tlOSt lnulLo.s dêles sem i-doneidade Kennedy. .ter lula. .pelo Sr. lÇl Secretãrio. 

E' lida " seguinte 

Parecer n9. 1 .052, de I ~64 
Redação final do Pro-jetcl de R,e ... I 

SOIUç(lo n.9 26, de 1964, que no- ' 
1tOln.eia JOsé .Roberto d:J Amaral 
Furlan para o cargo de Ahno,xa" 
rife. 

A com.l.ssão Diretora a.Dresenta, 3-
seguir, a Redação final do Projeto do 
Resoiuç:i() n.9 2{i, de 1964: 

RRSOLUÇAO N.' •• , 

O Senado F-e<1eral resolve: 
Artigo único. E' nomeado de .acôr-

do com o art. 85, letra c, Hem 2, do 
Regimento Interno, 'para o cargo d~ 
Alrnoxarife, PL-3, do Quadro da Se
ct'etp.ria do Senado Federal, o Aju .. 
dante de Almoxa.rife, José Roberto 
io Ama1'al Futlan. 

S[lal da Comissão Diretora, em 18 
de seterrib!'o de 1964, - Camil(. No
qu.eira d.a Gama. _ .Gilberto M"G.·rinlJ..O~ 
_ Adalberto Ferreira. - JooQ1iim pa
rente. _ Guid·o Mondín. - l!cribaldo 
~rieira, 

O SR. PRESIDENTE: 

(Noguei1'a da Ga.ma) Sóbre a. 
redação que acaba de ser . lida há te .. 
querimento de dispensa. de interstício 
que vai seI' lido. ' 

E' lido. e a~tovado o seguinte 

Requerimento nq 383, de 1964 
N." 383, DE 1964 

Nos têrmos dos arts. 21l, letra P. 
e 316, d.o Regtmento Interno, requeiro 
dispens·a. -de publ1cação para. a imedia
ta discUSSão e votação- da. redação :fi ... 
nal do projeto de Resolução n,9 26, de 
19M. 

sal:,- das Sessões, em 2"4 de 5e~mbro 
de 1004 .• - Guido Mondim. 

O SR. PRESIDENTE: 
(Nogueira da Gama) _ Passa·se 

.assim, à discussão e vota.ção· da. reüa~ 
ção flnal a qUe .se refere o requeri
mento aprovado. 

Em discussão ao redação fina.!. 

Se nenhum dos Sr.s. Se.nadores de
sejar fazer uso da palavr.a., enc.en:.are1 
a. disc'.1SSfi.O, (PouSa). 

Está encerrada.~ 
Em votação. 
Os Srs. Senaõ:.J1'es que !lo R.pr.ovam, 

queirsm pel'man;;<:·er sentados. 
(Pausa) • 

Estã, aprovad&.. 

O SR. PRESIDENTE: 

(NoYlteircol da Gama) - Está. e·n.;:er ... 
rada a hora do Expedi.el1te. 

p.a:;sa~se à 

OmYEJr\l DO DIA 

Estão Dresentes~ 45 Srs. Senarlores. 
Devo comunicar aos Sr.s. Senadores 

que sefl..!o cOnvocados para uma sessão 
extraordinã.rht, a realizar-se após O 
encerra.mentJo de.. pr~s.ente sessão or_ 
dinária., em hora que- será desi'6nadA 
posteriormente, 

Item n,9 1 da ord-em do Dia: 
Votação, em turno nico, do Pro

jeto de Lei da cã. .. nara. n.>' 12j, do 
1959 {n,Q 2.'23-'1-B-57, na Casa. de 
origem), que ·revüga, o art. 2'J da. 
Lei n.9 700, de 1949, os' n.rts. 3.9 e 
4.1.' da Lei n.9 1.639, de 1952, e a. 
Lei n.<' 2,2.12, de 19M, tend.o pare
CerE'S da. Comissão de C-lnstituicw 
e Jtt.<>tiça; 1.9 pronunCia.mesto (nú ... 
mE':to '169-61), pela constjtucionali
dade do projeto; Z.'1 ])ronunci.a.-' 
mento (n.? g{}-62). pela, constitu ... 1 

cionalidade do Substitutivo da Co ... I 
missão d·e Serviço Publico Civü:. 
(em2"ndri n,9 1); :u 1>ronunci&.-~ 
mento (n.9 213-63J, pela reje.lqãD· 
da emenda de Plenário ao SUb$- ~ 
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tltutivo (.sob n,9 2); 4,9 pronuncia
mento (n.9 756-64); aujiénha so
licitada pela COmissão de Finan
ças con!üman<lo par-eceres ante-
1'10reS, pela constitucionalidade; da 
CJ-misSão de Serviço Público Civil: 
1.'1 pronunciamento (n.9 7{),9~6.u, 

fa.vorável ao. projeto nos têrm08 
do Substitutivo que oferece (emen
da. n.9 1); 2.9 pronunciamento 
(n.9 754-64): audiênc.ia .solicjt.ad~, 
p=!o REquerjment" n.9 724-63 no 
sentido de baixar em diligência 
p9.ra ser o processo devidamente 

. jnsITuído. OHig'êncla cumprida: 
39 pronuncjamento (nO 755 - 64) , 
opin.a..'1do para que o pl'oje~o pros. 
siga seu curso e pela rejeição da 
etn~nda n." Z, da comissão de Fi
Danças: J.!l pronunciamento (nú. 
mero 710-61) favorável, nos têrmos 
do Substitutivo da Comissã'1 de 
Serviço. püh1iC{) Civl1; 2.9 pl'onun. 
ciamento (n.9 75-7-64). pela rejei. 
ção da emenda n,9 2, 

Vai passar à votação do Substitu
üv.), sem prejuizo da Subemenda, 

A votação será feita em e~'icl'utinio 
Efcreto. . 

Vou .'>tIspender a. sessão por 5 mi_ 
nutos, enquanto. se preparam os dis
J}{}ttivos para a. votação secreta, 

Está suspensa ã ses.são. 

A se.~são é SlL'i~ns.a às 16 horas e 
25 e reabert(-t às 16 horas e 30 mi
nutos,. 

O SR. PRESIDENTE: 

, (Nogueira da Ç;ama) _ F..stá rea
berta a sessão. 

Foi ammciada a. votação (lo Subs
titutivo ao Projeto je Lei da Câ:nara 
n? 125, de 1959. 

Sõbre a mesa requerimento de adia
mento que vai .ser lido pew Sr. 19 
~cretá1'io. 

l!; lido e aprovado o r;:eguinte 

Requerimento nq 384, de 1964 
Nos têrmos dos arts. 212, letra 1 e 

174, letra b, do Regimento Interno, 
tequeil'o adiamento da votação do 
Projeto de, Lei da Câman nY 125. de 
1959. a fim de ser feita na ..;essão de 
ao do conente·. 

Sal~ das Sessões, em 24 de setem
tro de 1964. - Daniel K"ieyer. 

O SR. PRESIDENTE: 

(Nogueira da Gama) _ 
lQÜêncla, o projeto sai da 
Dia. Voltal'á na .sessão de 
.ente. 

Item 2: 

Em conse
Ol'dem do 
3.() do cor-

votação, em turno UU1CO, do 
Projeto de Lei da Cãmal'a nO 1861 
de 1962 (nl? 1.081-8-59, na casa 
fle origem). que regulamenta ,os 
e.rts. 183, 124, item XV, letra "'1" 
da Constítuição Federal (R.eorga
nização das Policias l\lUitares), 
tendo pareceres (sob ns. 345 e 346, 
de 1963, e 863 a 86i) (le 1964) fa
voráveis ao projeto e às emendas 

-D.'l. 2, 5 (com redação sugerida 
pela Comissão de C01l3tituição e 
Justiça) e '1; e cont,l'árias és 
emendas ns. 1. 3, 4 e 6; das Co
missões de CO'nstitui~ão e Justiça, 
Segurança Nacional e Finanças. 

Sôbre ao mesa requerimento de adia
mento qUe vai ser lido tlelo Sr. 19 Se
eretár.to. 

l'!: lido e aprovado () seguinte 

Requerimento n~ 385, de 1964 

I' 
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o SR. PRESIDENTE: jVaI?r ~t-óric.o. alusivos ao lJomInio 
(" . d G a E n e HO!.2ndes e a Guel're. Holandesa. no 

•• Al' 09ueira a,r;. am l, - ,m co S ~ BrasIl. 

Os Senhores senadores que 00 apro ..... 
vam queiram permanecer sentadQ6. 
(Pausa.) 

q~enma, a mat"na.. sal da ~rdem do Art, 29 O O~'('amento da Repüblica. 
DIa, à qual v-oltara na .st'S.:i:il.O de 30 consignará no AneXQ dO' Ministério da 
do corrente Educação e Cultura, a partir do pri-

Está aprovado. 
Vai ã. comi~ão Oirefõra para .. 

Item 3: meiro exercido financeiro (;leguíntt ti 
. publicação desta lei, a qu.1DtiQ. ele .• 

Discussão, em primeiro turno Cr$ 6.COD.OOO.OO \seis lmlhões de 
(19 dia), do Projeto de Emenda cruzeiros) em um ou dois fOxerclc:05, 
à ConstitUição n\! 8, ue 1963, orí· a cl'itér.o e sob prcp"JSta do Instituto 
ginário da Câmara dos I){>putad·.')s Nnc!ona.l do Livro, p"1'3 execllção dE's

redação final. ... 
:B: I) srguinte o projeto e.pro.' 

vado: . ./ 

PROJETO DE EESOLUÇAO 

{n9 2-A·63, na. Gafe ie origem), ta lei, 
Ql!e dá nova redação ao § 19 do Art.. 39 O Im~ituto ~ac:onal do Li
art. 19 do Qrt. 28 da Cons~ítui- vto constítu:rá, para cumprimento 
ção Fedeml lautonomia dos Mu- -desta b, um Gl'UPO de T:abalho, que 
niclpi'Os), tendo parecer favO::ável, se <;llcarreg::u:á d.a <;eleçã-o, tl"aaução 

NQ 45, DE 1964 

Concede (lposenta..doria G !ta ... 
lina. Cruz Alves, Oficial LegiSla
tivo, PL-3, do Quadro da Secr" 
taria do Senado Federal. 

sob n9 701, de 1963, da Comissão (quando fôr o caso) e dísl.ribuiçao, O Senado Federal resolve: 
Especial. em volumes, da matéria a <.:Cl' edita- Artigo único. É concedida aposen .. 

Há. um engano 110 enu:1ciado da da, n§le rcpl"e.smtnndo·se, o·jrigatóna· tadoria, nos têrmos do art. 191, § 19 
matéria no avulso, a dl.';CU.~são do mente, o Instihlto .l\.rqueo:ó';lCO Ris- da Constituição Federal, combinado 
projeto está em <'eu segundo turn'J tôr:co c Geo~râfíco de pernambu("O, o com o al·t. 345, item IV, da. Reso-
primeIro dia. ': Instituto Jc-aquhn Nabtlcv (if' Reclfe, lução nl) 6, de 1960, no cargo de Dl .. 

_ f o Inst:tuto Histol'ico e Geográflco do r~tor, PL-l, do Quadro da Secreta-
Em dlscllssao. I CeaIá., o InstItllt'Ú 11 st6nco \) Geegrá- na d? Senado Fede!al, a Oftclal Le ... 
Se nenhum does Srs. Senpdorcs de· I fico do ,B;a,w ~ o r~stltuto H'stôricol gJ.s~ntlvo, PL-3, Italma Cruz Alves, , 

sejar fazer uso da palavra lrei decla. e GeograflcO da Babla. .. , ,. 
rar e;ncel'rada 1. di~u.:sãO_ (pa~:;a..) I * 1\"1 O trab:t!ho dos repreSE'ut2n1;e.s O SR, rREsrDE~TE. 

Esta encerra..da a dJ.scussao. das jn;:;tltuições clt(ldas no 1.11 upo de (l\·oguelra. dI(/. Gama). 
A maténa voltalâ à Ordem do DIa, Trab~lho ~m.refel'ência é c~jn<:\del(ld? ITEM VI 

para o seu setTunno dia de discussão. I servlço pUbllc"o rele\'a,~te, que sera 
'" anobdo na foJh3 fUDcJonnl dos que Dls-cussão, em turno único, do 

Item 4: forem servidores públicos. Parecer u9 525, de 1964, da Co
Discussão, em turno MljCO. do 

projeto de Lei da Câm!tra nQ 79, 
de 1963 (n!) 2,333-B-60, na Casa 
de origem) qlle autoriza. o Minis· 
téria da Educação e Cult,ura Q re· 
editar, ou editar, por intermédio 
do Instituto Nacional do Livro, Os 
documentOs e livros al'.!Sjvos ao 
Domínjú Bolandês e Guerra Ho
landesa no Brasil. e dá outras pro
vidências, tenJo pareceres ns. 8 
e 301, de 1964, da Comi.'5$ão de 
Constituição ~ Justiça: 19 pronun
ciamento pela constitucionalidade 
e requerendo audiência da Comis
são de Serviço PúbHco Civil, além 
de apresent.a.r sugestões à Comis
sã.o de Redação; 29 pronuncia
mento favorâvel uo projeto e à 
emenda da Comissão de serviço 
Público Civil e apresentando as de 
ns, 2 e 3 C,C.J.; nQ' 9. de 1964, 
da Comissã.o de servjço Público 
Civil, favorável, com ao emen<la 
que a.presenta sob nl] l-CSPC; 
nº 10, de IY64, da: Comissão de 
Educação e Cultura, favorável ao 
projeto e à emenda. da. Comissão 
de Serviço PúbUco Civil; sem na:
mero e 897, de 1964, da ComisSão 
de Fillflnçus: 19 pronunciamento 
solicitando nova. audiência da Co
missão de Constituição e Justiça, 
em face do Ato :nstitudone.l: 2g 
:pl'onunciamento favorável ao PllJ~ 
jeto e às emendas, 

Em discussão o projeto com 
emendas. (Pausa.) 

Nenhum dps Srs. 
do a pala.Vl\l, dou a 
cerrada. 

Senadores pedln~ 
discussão por en-

Em vota.ção o projeto sem prejuizo 
das emen<l.as, 

Os 81'S. Senadores ÇJue aprovam o 
projeto queiram permanecer sentados. 
(pausa.) 

Está. aprovado. 

t o seguinte o projeto 'tprovado: 
PROJETO DE LEI DA CAMARA 

N9 '79, DE 1963 

(N' 2.333-B, DE 1960) 

missão de Constituiç50 e Just,iça, 
§ 2º Se a:::sim fô!' julg'ado necessâ- sóbl'e a Moção nO) 1, de 1964, dos 

rio p210 Institu:-o ·~\3.c'iona.1 do Llv,,:o, :?rofes.sóres normalistas de São 
o Ministéría da Educação e CUltUf6. Paulo. solicitando seja colocada, ~ 
é autorizado a requisitar, P?l'a qu~ no centro de nossa bnndeira na~ 
fiquem em tc:npo Jr..icgral ?i SU1t dis" ciona.! a Cl'U~ de Cristo, (Pare-
posição, por pr·tZO n.ãc sllperkn' a 12 i t 
meses, 03 reprt<felltantes du,s rntJda- cer pelo. arqu nllnen o). 
des clIH-ul'ajs aq\Ji referi.das, ca~:o se- Em discussào· o parecer. 
.iam servidores 'Jú')l:co<; e ';'Ia ansén- Se nenhum dos e.enholes Senado .. 
cia dos órgãos a q;le ser'll"em nác res vedir a palavra, darei a. discussão 
causem a êstes P{·cj:1'vos. I como encerrada. (Pausa.) 

Art. 4º Esta lei 0nt rfl '":\ pm vl'!or 
na da-hl de sua pubiicc:."~ '), ~evogadasll Está ence1'l·adl1. 
as disposições em c{!ntrá:'lo. Em votaqúo o parecer. 

03 Senhores sen:'ldol'es que o e.pro .. 
O SR. PRES1DENT1:': I vam queiram permanecer sentados 
(Nogueira da Gama) - ?3s~a·Se 9. t' (Pausa.) 

votação das ~m_endas em. '~anj~n~o: Está aprovado. Em comeqüência 9 
n9 1. da Conllssa.u de Servlçü publ:co I mocão será arquivada, (Pausu.) 
e números 2 e 3 da Comis~áo de . ~ . 
Constituição e Justiça. Tôdae têm pe.. Passa-se à dlscus,ao do Requel'l-
l'eceres favoráveis, mento nO 379, de }OO4, Udo no Expe .... 

Os Srs. Senadores que <I.P:·o\'a01 as d-iente, de !,-utol'ía do nobre a Sen(l:~or 
emendas queiram permanec2r Eent'l- Mem de. Sa, em que S. Ex· soliclta. 
dos (Pausa.) .wJa submetido ao Plenário seu pe-

. dido de licenca para Qce~tar missão 
Estão apl'ovoactas. oficial no exterior e a.fa8tar~se do 

São 98 !'3egumte.s as emeJ'lrlas P:~is pOI' prazo não. excedente de um 
aprovadas: mês, tem tramitação de mgência es ... 

pecial no,; têl'm(),<; do Regimento. 
EMENbA NQ l·C.S.P C. O requerimento deve ser submeúido 

Aos §§ 19 e 29 do art. 39, 

"Suprimam-se" • 

Sala das ComÜisões, 28 de novem~ 
bro de 1963. _ Aloysio de Can;alho. 

EMENDA N9 2 - C.CJ, 

Ao art. 29 do Projeto. 

Suprima~se tota.lmente. 

EMENDA N' 3 - O. C. J. 
Acrescente-se ao artigo 3" do, Pro

jeto um Parágrafo. com o seguinte 
enunciado: 

I'Concluída a. sua tarefa, o Grup{ 
de Tra.·balho indJcorá a.o Poder Exe .. 
cutivo Os recursos financeiros a seu 
critério nece.ssàrios para a edição 
programada" . 

O SR. PReSIDENTE: 

(Nogueira da Gama) AmaM .. 
ria vai à Comissão de Rcdeçáo. 

ITEM V 

It Plenário ajnda nesta sessão., e está 
'na dependência de pa-recer da Comls .. 

são. de Relações Exteriores, Dou a 
palaV1'a ao Sr. Senador Benedicto 
ValJadal't's, President€> daquele órgão 
técnico parti. que S. Ex~ profira pa .. 
J'ece!" ou designe Relator pala ~.sse 
fim. 

O SR. BENEDICTO VALI.AD.\
RES: 

(Não loi revislo pelo oradOr) -
Sr. Presidente, designei o Sr, Se
na.dor Antônio Carlos para. relatar o 
requ~l'imento do Sr. Senador Mem 
de .. li. No' entanto, como S, Ex
participa, nE'~~te momento, de reu
nião da C()missão Mísf.:.t que estuda 
o projeto das conce.%ionálias, declaro, 
emitindo o parecer. que a Comissão 
de Rela~ões Exteriores é favõi'âvel A. 
aprov-~áo do referida requerimento. 

O SR, PRESIDENTE: 

<:rogueira da Gama) _ A Comi~ .. 
são de Relações Exteriores. pelo seu 
PreSiãente, emite pru-ecer favorável 
ao requerimento. 

Autoriza o Ministério da Edv~a
cão e Cultura a reeditar, ou edi
tar, 1101' intermédio do Instituto 
Naclonaz do Livro, Os d.ocumen-

Nos têrmos dos arts, 212, letra. 1 e tos e livros tl1ustvos ao Domínio 
2'i4, letra. b, do Regimenoo Interno, Holandês e Guerra Holandesa no 

Discussão, em turno único, do 
Projeto de Resolução nl) 45, de 
1964, que concede aposentadoría 
fi. Ita1ina. Oruz Alves, Oficial Le
gisIat.!vo PLwS, do Quadro da Se~ 
cretaria do Senado Federa!. 

Em discussã'O. 
Se nenhum dos Stuhol'E's Senado .. 

res pedir a palavra., vou encerrar .. 
discussão. (Pausa,) 

J'equeíro adia.mento da votação do Brasil, e dá outras provtãéncias. 

t,fJe~ ~~ Z:! ~:r ~al'~a nsg~~~ ~~ Art. l~ t; o M1f11stério da Fc;1ucaçáo 
20 do corrente e Culturti. autonzado a refldltar ou 

• editar, por intermédio 10 Instituto 
Sala das Sessões, em 24 de set-em- Nacional do Livro, os documentos e 

I bro de 1964. - Daniel Krieger. l1vro..<;, wnsh'leradQs de lndiscutivel 

Em di.scussãn o projeto, (pausa.) 

:N"ão havrndo quem peça a pala
V!'a. dou a. discussão PO!' encerrada, 

Em votação, 

Está encerrada. 
Em vQoocão o reque1'lrrrnto. 
O.~ Senho1'"f'l'l Sf71fldore-s que o apro .. 

V""". oneiram j:fYm~~necel' sentados. 
(pausa,) 

• 

, 
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Está apl'o'"'V<:do. Em conseqüência, 
está c<,ncedida a autorização pedldll. 

Sóbr3 a mesa requerimento, Que 
va.i ser lido pe:o Sr. 19 Secretário. 

I 

DlARIO DO CONGRESSO 1'MJ:ONAr.. (Sedo 111" 
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Setembro de 1964 

enguias, os odicüo.s e maldosos, os Seixas Dl3rla, nUnla 9~ suas. peregrí. apl~a<!o do Govêrno, numa hora. de 
clüe-JI.sta-; ennig:cid.-Q.-; e frios, pondo naçõ~ tiO Com:ludo ReVOlucIonário em t:.llllUlto. de agitação, de incomp::cen 
ve::.eno nos cvpos ,.. "1 .que os. 'Ven'!e- Rec:fe, a fim de pedir pe!'m:s...'Oão'para SÕfS, que entendemos, mas C[;;ze já é 
dores, obUmbuldvs pe~a g:ôria, brin- visi~ar o marido, soliotou ins~st-ente- tt:!1lPo de se reparar a inju.::.tiçJ, poj,!)t 
dam a v:tória. , mente, ,que se prCcede~$e â. mais rigo- 03 venddoo, que não fugiram, ja estão 

lt Ldo e aprovado Q seguinte O OQvernadJor Seixi't!' Dól'ia foi u:l)a r~€~ dev,ú:~a, tf10 GOvbmo do e-spôso, pr€..'i<Js ou sepult:ldos e CE gU€l.'l·ei:ros. 
vitima dêsses equÍVGcas, po',s êle r..ãà temia npnhulU.:t ..'iind!- la podem de.::cansar, da sua lIhO:, e 

Requerimento nQ 386, {fe 1964 Inteligtncia tI': p -dJ.nre, na Asse:n_ cã.n,~;a e p'C3tarla mes'Ir O qUe ToESe fel_ [ u:rumar as temIas destroçadas. Nesta 
oK....::.., Leg~slatL'a., C.i.10 D2pUt9do l~s- ta. plH'a qt1e f:cc,sse pr(~"','ada. a nonra-, hora é bom que se lembre as pala .. 

Nos têrmos do art. 63 do Regi
mento Interno, requeiro qUe o Se
nado, acolhendo o convite que lhe 
dirigiu a A scc:n.ç~ão Brasileira de 
Municfp;cs, Be faça representar por 
três dE seus m€illbrcs no X êõn
gresso :;nte:r2.mer~crno .de Municípios, 
a realiz'lr-se ('lU Louisville, Kentllcky. 
Estados Unidos, de 4 a 3 de outubro 
próxinlfj, 

Sala das Se.ssó-es, 24 de setembro 
de 1964. - Wilson Gonçulres: 

O SR, PRESlDE""TE: 

(Nogueirad a Gama) - A Mesa 
provideI,ciará. cportunamente, a de
Bignação dos l':~)l'&ent-ant{$ que de
verão comparecer ao X Congre.:..so 
lnteram:õ\ricano dos Municípios, a se 
realizar em Louib-ville, Kentucuky, 

SÔbr.e a mesa ofício que vai se! 
lido pelo SI', 1° Secretário. 

• É lido o seguinte: 

Bra.sílh, em 24 -de set-eml,.)ro de 196-t 

Sr. Presidente, 

ti :inal, n:l Cimo ".1. }'edel':ll, 'duran~e dez da sua adn1.~ni~t.r3. ~aO. vras do pro!ete.: 
duas legiSlaturas, r.: - camp:::nhas po_ _, . _ "Ai daqueles que' constroem EUI3..S 
lüiclts, êle foi s~!Up;·e o bnntO u{:e- 0, Sr, Aarao ste11,tbrUcIr. -- Pel'rrde casas com a injustiça!" 
nísw. o orado" b 'ifuanle, que se ilU- V .. D:"l, um a.part~t' : I <J Governador Seixas DôriEl, está 
Junha alJ !'e.sr.elJo e à admi '~:l'(:fl,o de O SR, lIERIBALDO VIEIRA _ VrESc há. c~rca de 150 dias, seUl culpt\ 
t-o:dos. Idadol de.3temero::o dai; cau- C{n:. p:-aLi!í'., ~ .:e:n julgamento, ao arrepio {}.lS leiS, 
sos mais empl}lg[n!.?~, Não era t.m ao bOm senso, leis naturais' e humanas-
homem: c{m!,~pdo na província. 'sell O Sr. Aarão Sfe1nbr;·.lcr - V. l!.:xl1. ~ nas. leis que os nOmens fal:n' e.:t!"am 
nome i:::-ldio\~-se no pais intei:'o. estou cert(l, interpreta lO pz.n.samento para vi'i'e1.· em sociedade. 
Convoct'nl.m-no d,~ vá1"1as Estados do )OVO brasileiro l'el:;ttY'3.ffiEnte IlO E.n boa consciêncin. duvido que lhe 
:· ..... ra pronunc;amentcs pÚ;JJ.;cos, 110 C'J.'lQ do Governador Setxa, DÓ"ria, ttJnontem o mais mínlmo ato de sub
"';-0:0. n~. telev:sã0, na: impren~~" 1115 ~ ccnvivendo com Seixas pori~, quando vel'dto ou corrupção. Não compreen .. 
Assemblets.s, nas 1}=aças pubhc:::s. Deputad'o fZdef'11, pa.::.so nLrmar que oemos pois, como o têm pre.so, depCjs 
Cond~zido ao Govêrno do Estado de tedO:5 oS sE'U5 pronunCiamentos na 011- que passou 11 hore. doo equív.ocos. E 
sergipe, não lie cstagnt.:1 na vuIga- tra Casa do Congresso N·ar.:ional erp.m que () tenham preso quando um Trí
ridade de um:!. administração roti_ feitos cem dencdndo p:lhotismo sem- bunlJ.l manda que Q soltem, Um Tri 
níra não ob"Hnte en-:on.t::ar V\lzlOO pre eem os ~lho~ volta.~.Q,s p~rs 'os in- bunal composto. d~ jurisconsultos e 
r cofres de um p2qncn'no Rstado, ter~ses nD.C10n~15, Nz:o seI por que generais! E que o tenham pr&o ex
que Se deo3.tia. ~edellto, à beira de ~e, fez e se contmua fQ~el1do tamanha trapolando tôdas as leis, pois o CódigO 
exauridas fontEs de .. ecelta, ouvln::o InjustIça a um Jovem, (;Jpe (lU, rante o I do Processo 'Penal cons,ldel'a coaça". 
o clam"': dos func:Dn"i~'}m púb:icos. t Estad 
que tinbam f~me e éle sô lhes podia vem~~l'oe~á~ue J~;;~~~~~ t~ ';e .. ~~e~~; lleg-:l~ na libetdade de ir e vir,' quando 
[J"'''' um3. mOG"da C-,1t..l vez mais avil- ' .. ~ .. .'. ' p', ~ ~ aIruem estiver J)rêso por ma-i~ tempo 
ta-da. nests Ca::,.:" levantou o fl.tjlmo 09 sua I que o determinado em lei e S'eix'3.8 

P'0pnlação. jamais macl.:,\ou c ~e.n~a- Dória está. prêso há cêrca. de 150 dias, 
'~ a corupr'omL<iSQ.<; p~l'lid1.!":1S, po~s lo. e: sent~re respeItou Q:; chnhe.ros sem que os IPMs instaurad'ClS, contra. 
. el~ito por um c,m~lol.l"l.e'8..;lo po1l- publir:os, ~~.ue tOl ~onc~(hdO ao 00 êle-, houvessem sido l'emetidcs a quem. 

tico e desligara-se da U,D.'N., ru_ verna:t0r ,&;:xas DÓ1io. ~lm habeas cOr- de direito, para juIgá_Io, quando, nos 
So1icih) de V. Ex:" se digne des:g- mau .para, o Paláclo do Planalto e pus, e PUb .. l~ e notórIO, mas, post~_ ca~·{).," de prisão do acusado tais in .... 

nar sub~ tituto para o- signatârio do d~ )1. p!'ocurou tl'élZel' o ul1"ximo de riormente, f?l prêw, sob 6 alezaçao quú'ttos devem ser cOncl111d'os dentro 
presente, bem como para o Sr. Se- recuroos, "Onl'a 'O seú Estado, sem m~_ de: qt:e estarlil. re.spond~lldo por outrCs ete 10 dias Se se c:bsel'var o referido 
nador Leite Leite, em caráter tempo-: dir os saCl'i!icic.; que tinha de arras .. Cl'l:nes :, ~~he.~~úS perfe~t9.ment,~ que o Código de Processo Penal, ou dentrQ 
l'ál'i.o, na C-oIDiEsão 'M~sta de Re!of- t~r. Tt:Jo o que obteve empregou Ull1CO -c~une qUe Sel}~~ D?rk\. CO-I de 50 dias se se observa às leis mil1 .. 
mas Administrativa, - Wílson Gon- em obras de .<;.1If! admI11;<;h'.,,,úo. tó- m~teu fOI () de amar ao,BrasU. tar'.'s, Por outro làdo 'a lei n? 1.079. 
çalves• das elas "p'lutadas emu o mai.s severo O SR" HERIBALDO' VIEIRA que regula as processo-s nos crimes de 

T ~ rigor e honradez. EScrupuloSO ver-, I "'-Or b'I'> d t b I • 
O SR. PRESIDENTE: dOd~il'O llnllo-d,',-fome l1a p'Ou'pS!lça Muito obrIgado a V, Ex:!. ' .. .":>- ~~a I lua c, e'5 a e eCe. no ca~o 
(Nogueira ,dll GaJita) - Atendendo 

aO ofício do nobre Senador Wilson 
O-onçalv83, a. l\:Iesa designa -os ncj;-:;:s 
Senaiiore::.· Eugênio Barros e Jo~c 
Leite para substituir os Senhores Se_ 
nadores Leite Neto ".e Wilson Gon
çalves n~ Comi::são 1I.1i.sta de Re_ 
forma Admhlistrath'8. _ 

Está es~otada a matéria tia. Ordem 
do Dia. 

Há, air_ua, oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senado!' 

Josaphat Marinho. 
O SR. JOSAP':-lA'l' MAINHO: 

- , . . 1 da. Assembléi.a. reconhecer a Ufocedén. 
do{) {::':'1...~eiro üú.blico, qu~ndo 'viajava (Retomando a leltU1'a> eia da· acusação, qUe o Gô.vernlldor 
para trf;l..ta.r d~~; interêsses de Ser·~ j , diata te d 
a:r~, hasn!C'd:1va .. :;~ em C3.sa de arnt- "Lançamos ll..rn repto 'a toaos que' ó'e a>lnle ' ~ men , s?Spe~ M slla,s 

nos ouvem ou, e2cutarem o eco das fun.,.oes e nao que Seja prNú. 
~OS, náo of..:reclé. banquetes, não gas_ 
t?VU. c P),(lDR"RW\<1 d" ."0'1 r''''''" '"1 nossaB pala,?"s',s, pa.ra. qlÜ~ prOvem o Não é só a sua -p1"isão que cQn·t·t.ui 
No EstadO, andava de jipe., sua mesa ccntn'.no, pC1S aflrmamo~ sob penhOr grave inju.sti('.a. Arrebataram-lhe o 
era moçJesta, qua,,2 pobre, à noih! do n?~o m~lndato de Stuador. N,rgo de Grvernador pa...'<5anao por 
~üía êle, mesJllo npagaI1-do as luzes . crlS~-ao, bossa nova d~ ~"' . .o~.N:. na.- cima. das leis, talvez 'por verificarem 

palácio, para eCJDc:r,:'ZJr ene!"gia. c;,onal'.st.:t, teve destaca.o2,' 71VepCIa em que àquela hora, predom.inava o di_ 
'lprl:l1iu o c9.fez.inho, Ml'U:'gBdo nos todas as. ca~:panhas emp:?,eendHias pe !·reito da fôrça e náo e. fôrça do di. ... 

"rne.s b!"2.s':eil'C3, Certo rtmígcl la. eshltlzaçao das eU1.prt~sas de bn.'e re~tG" 
ofereceu-lhe três s .... ~os d~ café. pa.ra pela transformação de vfÜ.has e imó~ .. 
que fõsse Tt."'Stau"!'",; o velho hàbito, veis tradições que CC1'ro~m o Brasil. O Sr, Dilson Costa - perm:te V. 
Seixas Dó]:ia enc.amluhcu os três sa_ dividindo br'3.si1eiros entre os', que Bxa, Hm aparte? 
c['.; de c1.fé à Le~:i?.n Drasileira e jUs- const!t'uem Clma saci€dadç, que é um O SR, HERIBALDO IllE1RA 

Sr, Presidente, de.slsto da palavra, Uicou ao amigJ qu~ ::l~5~m p:'Jce- submunà,,! d'~ tragédias e ,desesp€'ro.s e Com. :OlUito prazer. 
d~ra porque éle não r" :,""<l~n'a o <?cú- outl'a ,30cleda-de de nababos, qUe enrl- _ . 

O SR, PRESIDENTE: C:l.. 0ú!)1O Deputado, Se.ix3.? Dória. quecer'lm de um dLa para'a no:te, POr O Sr. Dtlson Costa - Qi.íe~'o Juntar 
nunca se :tn;.:lCU!DU c"'m negorlatas ou mil~gre dos: gOlpes, do contrr.bando, I ao- seu brilhante discw'so o meu dc-(Noguei;-(f. da Ga.ma) _ Tem a pa~ 

la.vra o llObre Senador Heribaldo 
Vieira. 

~ SR, :lERlBALDO VIEIRÀ: 
(Lê o' seguinte discurso) - senhor 

Presidente, S€noores l?~l1adore:;, fui 
U1:1 dissidente da. U,P.N .• ntl 'Última. 
eleição estadual, poi.s, com um gnlJ}:J. 
de amigo~, que me seguiram, optei 
pela cand'..datura do 6:1:. João Seixas 
Dória., ao govêrno de Sergipe. 

Entendo, por isso mesmo, que, nesta 
hora. em que o meu companh-eiro 
daquela memorável campanha elei
toral, sofre' os· rigores de uma priSão 
por supo.sto') crime poIítico, .devo tra
zer-lhe 11 manifestação da minha 50 ... 
lid.-aried.ade· e o esfôrço da defesa 
41ue tentarei eshoçar desta. tribuna, 
do seu comportamento 1lil vida plÍ~ 
blica, para que sirva êsse meu depoi_ 
mento de te-skmunho, quando se lem~ 
,jll'arem de julgar êsse cidadão brasi~ 
leiTo, priv€-do' de sua._ liberdade, há 
ü;rca. de 150 dias. 

O amor à causa que advogo não 
me, cega a. ponto de não reconhec-er, 
tomo fot.ôtes natura.is, as exacerba
ções n-os dias tumultuosos da defla
grsção de t;odos os mo'Vimentoo l'e'VO

. lueionál'ios. mesmo que êste.s se fa
çam em nome da res~Ul'ação da or
dem social, ei)onômica e ,jurk1ica. 
I Ninguém pode con.ter 06 excessos, 
as iJ.lterpre~aç.ões a,pressadag, as in
JUStiças prz Meadas no calor da pai
~. Nessa hora, se insinuam, como 

• 

3.Pl'oveitac:,ntos, do peculato, da. esperteza, poimento a. respeito do Governador 
't Seixas Dória, sempre lut-ou por um Seixas Dória, V. EX1/> <lisse. com' 4) 

O Sr. Josaphat Marinho - Pennr e Brasil, em nome do qual Se fe"z '" re_ brilhantismo peculiar à. sua ~ntell. 
V ,EXa. um llpal"~e? . "" 

VO~UÇã{) de ub~il deste_RIfo. :Nunca gên~ia, .que ? Gc,'érno do Sr, Seixas 
O S'R, nERIBAI.:DO VIEIRA - fOI outra a flUa. pregaçaO. Nessa. luta D61'1<3. não fOl nem OOl'r\lpto ne..~ s.ub 

Com prazer. somente u.s cll as armas dó seu ruelo- versivo. E', exatamente, sÔbre êSt,e 9...'\
dnio, dn. sua e1oqUência, ido seu ta pecto que- quero trazer, também, a roi .. 

~ O Sr. Josaphat Marinho - No mo .. lento. 1 nha. oontrib"liiçã.o. Faço-o mais por 
mento em que V, Exa. profere justo 'um dever de justiça do que pc!' um 
discurso sôbre o. atuação do Governa- A sua. prese.nça, no d~a treze de dever de amIgo, Quero, ~sim, juntar 
dar Seixas Dóri{l" permita-me decla... março, no famigerado cor:Hcio da.,Es.. G êSte .<:leu di.i.curso o modesto dep, oi .. 
-ror a V. Exa, que- ainda há dO~ Cu ~ção Pedro lI, onde pl'pnuncicu o t de S 
três dias li, Com muita sat:sfa\!ão de pIor dE' seus discursos, repetindo-se mento déste rcpresentan e erglpe. 
homem público. trechos de carta "por Pob1.'€lt1e~te, como se 1nib ~1:> $~Ivesse O ~'R. HE.RJBALDO VIEIRA -
êle dirigida a-amigo e er.l que declara pOr m~ltlvos secretcs. <tu,' ap'=nas, o;;a Muito gre.to a V. Exa. (Lê) 
que tem endereçado .solicitações ao; desobng'3s,se de compromip,?Os que e .,. d S' " . • teI 
atual Goyernador de Sergipe e 80 -sua cOIlSc!êneia repelia, não tradUziu I Se o Go-ve .. na ar eIXas porm. 0"' "" 

Gcvêrno Federal, Ilzdil1do-lhes í!:ue u": ~gesto d~ re,?elião cont1ie.. ta insti_ ac~s-ado per~te a Assem~ela ~b~ .. 
digam, .pu.bIic'lme~te, se porventura, ~~llgoeS naCl~~alS ou. cc'nl$. US aato .. i ~\ V~' ~r"t~r'm;o~~~lj~_?o ~ im .. 
qualquer lrrcgul~l:rldnde foI apurad:l- llcU1des -COlls", tuJ das , na ~1 e .. ~ m 58 -da onstitUi ... 
na. sua. administração,. sOO'retudo N() seu .Govêrno, ell1 Sergipe. nunCa ~r ~e ~=ipe)~ .A p.ssemb~éia nãO 
qua.nto 11 aPl.icaçã,) dos ãinheh'os pfi... compY_o-ll um sa1:tre Ou un:a p1st.ula. çao.e d· Íme d· S on' 
ciais .. Conhecendo .. o come o con~eço, p(tra li ~ua Policia.. Quart::lo foi pl'ê~o ~~b~iàa~~U5:e~~~r ~r Assembl~~aP r..e: 
experllnent.o uma gmnd'e ~ftlegTHI" e nem eln estava. de prC'nti4ão. O cO gfsl~,tiva 'e.$ta diPOls de cons1del',a.l" 
esta alegrla é envolvida, também, na. mandante da corp.oraçfio a Chefe de d' '~-. 1 1 d 
~o~t.:1nça. de que, afi~al. saibam fazer p.O}iCUt.! era wn digno Jfic..~l,à'o E:-!ér_ :~eltle~~;:,:c~~~f:,oaJ~r-omci~;e:no.~ 
Justiça. a. que,~ não. se conspurcou no. CltO. tão n;.eI'fced-or da co:lftD.nçLl. g_e_ dor imediatalnente susperu;o de sUas. 
exerciClo da. vld~ pubHca . ral., q;re~ 8.U'Joa, contll1u.a O(lup-ando CS fun'cõe..s e remeteria no prazo de 5 

. d<J!.s cargos de SecretárIO de SeO':rran_ ,H " , ',. .' 
O Sr. Lmo de l.laffos - :lIurto ija Púb'lica e· Comandante . Pt'l'! iG ~nS, o proce5S~ ao F're.'ldeUL·e do 'rII'" 

bem! ' Milioo.r. ~cn '-'l c "bUl1a~ rl:e JUSti~ local, para qUi! 8ft 

O SE lRERIDALDO VIEIRA _ Porqw~. subversivo, sob ilnsp:rac§o constItwsse o TrillUno.l Julg~-d~!. com .. 
Muite obrigado a V Exa estrangeira. como dirse DCÚ ou () .que posto de 5 Deputados. eleltcs pelos 

Sr. Presi.dente b.. 1nt~rvenção do I rOr, ema,nada do Comando ;~a 71;< Re.. ~t~ ç'ares e ~ Desembarg(ldores, sor .. 
nobre repl'esenta~te pel() Estado de. gião Milita,r'}! a os, 
Bah1a. quel'o acrescenteLr ~ue a. Vir... Nem conu-pto. nem ;rubvers~vo. lts..":>e Tribunal não pederá.impôr ou.. 
tuo,sa. e brav~ espdsa do Governador ApenM um honrado .admin.:s{-l'.a.dor foi tra pena. s~nãO a perda do cargo, C01Jl 

I 
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! lnabllitaçã.o, a.té 5 e.nos. para o exer· luna. dessas mazelM, um dâMes êr.rQS ! cicio de qualquer funçli.o püblfoo., !Sem tremendas que a rev(Hur;ão comettu: 
" prejuízo de ação da. JustiÇa. comum. punir homens que não cometeram 
; E' () que est.á estabelecido na -Consti. crimes, que não são corruptos nem 

ATA DA 162' 'iESSÃD, EM 24 
. DE SETEMBRO DE 1964 . 

1948, no cal·ga de Chefe da portari&:. 
PL-~, o AjUdante de Porteiro, PL-7; 
do· Quadr·o da. Secretaria do Senada 
Federal, octavl"o Jooé de Al1ch1eta. 

tuição de Sergipe e na Lei n\l 1.07~, -subversivos. Dou, Por isSo, meu arMo 
de 1950, que define o.s crimes de res- a. V. l!:X~ contra. aquêle.s qu.e se ato .. 
pon~bilidade e regula o respectivo bertam na. perseguição, sendo passí-

. proc~o de Julgamento. veis de pun~ção pelo seu proceder cCl'-

(Extraordinária) 
PRESIDI':SCIA DO SR. NOGUEIRA 

DA GAM.À 
Sala da. comissão Diretora em 24 

de .setembro de lP64. - Moura An" 
d.rade - Nogueira da Gama _ Gil· 
berlo Marinho _ AcULlberto Sena -
Joaçuim parente - Guid.o Mond\·n. A Assembléia. de Sergipe C011heceu rupto, 0\1 pera, subversão que muitas 

de. denúncia. e o Comando RevoluClc.. vêzes praticaram. VExa. tem meu 
llárlo se _encarregou do re.':lto. A As- apó~o às palavra que l neste' momento, 

.ÀS 18 hora.. anlw.tn ke presun· 

sembléia por sua vez, consídel'ou eu. etá pronunciando. . 
cerrado Qo caso, pois não enviou o pro- O SR. HERIBALDO VIEIRA -
cesso ao Tribune} e logo tratou de d-e- .. ~ ( _ , 
cl!1rar vago 00 cargo e empOossal' o \ Mutto obngado a V. Ex Le) . 
Vice. I ~ Nada. mais ncbre do que a !epam-

Acredito e estcu mesmo informada' çaQ do êao, por que é preferlVel 10.
de qUe 00 advogada do Governador! mente.t-se uma.. de~l'otoa. do q~e enveT
Seixas Dória, pe~ali.sta. de renome gonhar-se da vltóna. como dL.'"is:

1 
~le~ 

nac'onaJ, mestre cuja. J;abedoria res- xandre Magno, quando, acolls~·hado 
peito e adm~ro; o Ministro Nelscn por ~m de ..seus. ~cmens e.. e.tMQ.~ OS 
Hungria., itnpetrará Ou já impetrou exérc:t08 de Dano!. à n~llte •. })OiS a. 
Ooutro habeas corpwl, em favor do S'e- s:u~presa e a ~o~mao do llúmrgo ta
nhor Seix8& Dórie, que não 56 está cllltal'iam a vItórIa. 
hnpo.s,sIbl1itado- de ir e vir, como está, Com estas palavras, Senhor pre.s!
.sem Julgamento, privado do eICercíc10 dente e Senhores Senadores, expresso 
das funções do cargo de Qoverna.dor 9. minha cCnfjança, ne. Justiça. e DOO 
p:ll:a. que foi eleito e no qual eEt&v.a. homens do meu Pais, onde o mau oU
empossado. alnda mais pCrqu~ 8 pró- mlsmo vê crescer a fôrça dos l10ns e I 
prle. suspenS'A.o das funçõr..s a que po diminuir a resistência dos mau.8, 
deria sei' sujeito, já não mais poderia (Muito bem! Palmas). 
pf>rõurel'. uma vez que, ,segundo esta-
belece o art. 82 d~ cltaqo. lei núm~ro O SR. PRESIDENTE: 
1.079, "pão poderá. exceder de 120 (NOgueira da Gama) _ Não há ou-
di.a$. cont.ados da data dn declaraçãt. tros crllà'ores !.n.<,cr;tos. 
da. procedência dn acusação, o prazo 
para o· processo de juhramento dos Na.dn. mais havendo que tratar vou 
crimes defendidos neste. Lei". encerra.r a sessão, cOlll'ocandv 00 Se-

I .. nhore.'i Senadore::; para outra., exttnor-
O 1lllbeas CO!PUS, ~ sendo conce., drurla a realizar-.,e as 18 horas de! 

dido ao Sr, SelXas D6rlQ, não ~õmt:n - . . <:: >; . I' 
. te lh.e restabelecerá Q direito de loco- hc}e, com a "egu,:üe 
moçA.o, mas também o de exercer 01 
cargo de que está pl'ivado pá cérca de! OJtDEDI DO DIA i 
150 dias, em -decorrência de Um pro· Dlsc~'ão, em turnO ún.ico, ,do pro-
ce..<::"'\o d'e jUlgamento mlmif~tamE'Ijte jeto de Lei QB Câmara. ll'j 1~7, de 
nulo (artigo 648, VI do Código de Pto_ 1984 (n9 1.209:'C-63 no, Casa de art
cesso Penal). bem), que 'dispõe sôbre a venda de vi-

O Comando RevolUcjCl1ár10, que não nhó em re<::piente de VOlo.lUle s'.lpe
.tu,spendeu os direitos politkos do Se· rior aO eSta.oelecido pela le~islAç.~o em 
nhór Sel:x.ns I)Órla. nem lhe casSOu o vigCr, e .dá outras providênciM, tendo 
mandato de GovcrnQüor, quando po. pareceres !avOrálle1s (sob ns. 1.()46 e 
di~ fazer, escudado no Ato tnstltuc:o .. 1,041", de 1964) rias COIDW'ó{''\- -- <je 
na], ceroomente canventicro de qu,e IndúRtria e Comén;Jo e - de Flnem
não fôra. êle corrupto, nem subversrvQ, ças. 
pensa.mos que não va.í querer cOn.s Df.5cusst.o. em t;lll":JD ún:co, da Pro. 
trulr o nôvo Brasil. como se p~'opôs, Jetf"1 d'e Lei da. Câmara. n9 151, de 1964 
sôbre os allcerces da. inju.<rt.iça e da (nQ 2.239 .. A~64 nu casa de orIgem) 
mnldsde. qUe fixa novo, vàd(~;."eg para os .sfmbo-

'O Sr.· Edmundo Levy _ Perlll.:te los dos catg~ e funç.ões, grati[;cada<; 
V. ExIJ.. um aparte? . I dos Quadre:s das Secreta.r~as dos Trl. 

. bl,mats ReglOnnis EleitoN.!s. e da ou· 
O SR. lIERIBALDO .VIEIRA -, tras provlflénci{t~, tendo parecereç 

Com muito prazer. (sob' us. 1.044 e 1.045, de 1954, dn.s 

tes D..i srs. SeuddoI'c.s; 

..A-dalbel'tp Sena. 
JOSé GUlom3.rd. 
VivaldO !.Ima. 
Edmundo Levi. 
Desiré Gua.rany 
Martins Junior. 
Pedro Cal·uelTO. 
Lobã.o da. Silve:ra 
Eugênio Banos. 
seb~t.ião Barro'i. 
Joaquim Parent,e. 
Sige!.I.·edo Pacheco. 
Menezes Pimentr'Í. 
Antônlo Jucá. 
Wilson Gonçalves. 
José Bezei'l"a. 
cortez pereil'3., 
W.;freào GurgeJ. 
GOnçalyep de Abra.nles.. 
J"oão Agripino, 
Barros carVulho. 
Pessoa de Queíro3. 
Ermirio de ~Moraes. 
Silvestre Péricles. 
R,ui Palmeh·a. 
lieríbaldo Vieira. 
Dylron Co ta. 
José Leite, 
Aloysio de Cal'v:.>..lho 
Josaphat Marinho. 
Jetel'son de Aguiar 
EUrico Rezende, 
Raul Gi'.lbertJ .. 
Aarão steinbruch 
O<Juveia Vieira, 
.Aurélio Vianna, 
Gilberto Marinho. 
Benedicto valladare.5, 
Nogueh'a da Gam:.l 
Lino de Me. ttoo. 
Moura. Andrade . 
.Armando storn 
José Elias, 
Lope,s da Co.. ... ta 
Filinto Müller. 
Bezerra Neli:. 
Nelson Maculan. 

. Adtilpho Franco. 
Mf!l.Jo Braga 
Irilleu Bomba I...un, 
Guido Mondil1. 
DanIel Krieger. 
:f-Tesenço: 54 Sen1d.ores, 
O SR. PllESIDEN'fli: 

(Senador Noy"/.U!t1"a· da Gama), 
O Sr, Édmundo Let1f _ Nobre Se- CCm.issões - de ser·V1ço Público (.'t1)11 

nadar Heribaldo Vieira, V. EXa. está e - de Finanças. 
expondo, com muita prec1São e, sobre- DJscussáo, em turno único. do Pro
tudo, com mágoa, a situação de injus· jeto de Lei da Câmara 11~ 168, de 1964 
tiça e de perseguição a. que foi j02;.ado (nx 2.215-B~64 na Casa de orIgem) 

A líst.a de pt;e5ença. aCUSa o corIl
pareCimentl.\ de 54 Sl'S, senadore'3. 
Havendo numero leg,\\, declaro tl,ber
ta. a sessão, 

o Qovernador seixas Dór:a. Pelo seu qUe prorroga e vjgência da Lei nú. 
pronunciamento, V. Exa, me levo. a mero 1.;3<:lO. de 28 de dezembro de 1950 
pensar no que estâ ocorrendo também (Lei do Inquilinato) _ projeto incluí
em minha terra. onde ce.so semelhante do em ordem d'o Dir. nos têrmos do 
sucede com o Gov-erna.dor Plínio Ra- art, 17, nx !T, elinea c, do .Regimento 
mos Ccelho, que foi dos mais aNvos, Interno, dependendo de pronunciaM 
dos mais destemidos combatentes e(m~ mento da cem'ssão de LC'1isla.ção So. 
tra. aquilo a. que se chama mazofca, eial. 

Va.i ser lida a ata" 
O Sr. 2() Secretál'i'o procede à 

leitura -da ata "ltl. .sessão anterIor, 
que é -aprovada sem debates, 

O Sr, 19 Secretál'lo lê o se. 
gulnte: 

EXPEDIENTE 

Parecer n9 l. 053, de 1964 
Redação final-ao projeto de se· 

solução nO 39, de 1964, que apo
senta Ootat:lo JOSé de Anchief)a. 
no cargo de Chefe da Portaria, 
PL-3, do Quadro da secretaria 

do Se,tado Federal. 

A Comissã.o ·l.hretora· dpresenta a 
redação final do pl'ojeto de ResoIu
ção .h9 39, de 1964, nos seguinte.s t.êr~ 
mos: 

RESOLUCAO N' ., Dl!. 1964 

a indisciplinq., a desordem reinante 
no Pais, Nunca se pôde provar con
tra o ilustre Governador Plínio Coe
lho qualquer atitude que pudesse le~ 
var a ClMSificá~lo como t'ul1versi.vo. 
Entretanto, fOi o Sr. Plínio Ramos 
Coelho destituído do m:l.l1d~to de go
vernador que 00 povo legitimamente 
lhe confiara. Pretende~.se dizer que 
P1ir.io Ccelho era COt-rupto, mas até 
hoje nada Se provou. EntãO, mantém
se uma perseguição ,constante, uma 
verda.deira ca.ça ao GOvernador Plinto 
Ramos Coelho, não prrm1t1ndo que êle 
venha perante O> púb!1co, perante A 
opinião nacional desfazer estl3.s c,üú
nias e mostrar ao Brasil quanto errô· 
neo ê o proced'mento do:; homen,~ q~le 
se in.st<llsMm na Ama.zônia, em nome 
rle lImf:l R('volucão qUe S;,'e mt\iula de 
democrática. V, Ex~ está expondo 

Discussão. em turno único, do Pa
recer n~ 1.034, de Hf64, da Comlssão 
de' Constituição e Justiça, sôbre a In
oicação ng 3, de 1964, peb qual o Se· 
nhor S'enador Jcsaph.at Marinho so~ 
licita /) pronu:1ciamento do senado, 
OUVIda a Comissão de Constituição e 
Justiça., sôbre a }I?gitlmidade da acet
tação de sua del:lgIl!l .... ãr:- l'9.ra iute
~ral'. como membro efetivo, o Conse
lho Diretor da Fundação do Serviço 
Soci.gl ilc- D!str'to Federa1 fParE'r)er no 
sent~do de nã.o ex.istir. ~') caso, aS in 
comnatibilidsdes previstfJ& na Consti-
tuiç~o. sendo, po:s, le-::ft:mo o exerri- O Senado FedEral resolve: 
do das cit.adas flmçÕf'~), . Arligo único, E' aposentado, nos 

Fsfá f'n~err(l"dn a <"e~S'ã{'. I têImoS do 3rt. 191, § III da Consti"-
tuição Federal, combma·do com ()3 

(LeV(ll1{a-~e a ~e8são às 17 /lOM l artigo>; 34.5. item IV da. R€.<;olução 
ms e 15 minutos) n9 6, de 1960, e :lo da Lei n'l 288, de 

Parecer n9 1.054, de 1964 
Reçlcu;õ.Q final elo Projeto ~ 

Resolução· n? 46, que concede 
IajJosentadOria a Italina Cruz Al~ 
ves. Ojicial Legislativo, PL..3 do 
Quadro da Secretaria do seúado 
Feãe1"ul, 

A ComiSsão Diretora apresenta e 
redação final do Projeto de nesol\l~ 
ção n Q 45 de 1964, n03 segu1I1te.'5 têl'
mos: 

RESOf.JUÇAO N!' .. DIi: 1964 

O Senado Feaeral resolve: 

Art. únic.o. E' concedida: apo.s:euta
doria. nos ~mlo.s do art. 191, § l0, 
da Ooru.t1tulção Federa.l, ·combinc.d< 
com o art. 345, item IV, da Resolu .. 
ção n9 6 de 1960 no ('argO de Oll"e
tor, PL..l, do Quadro da Secretaria 
do Senado Federal, a Oficial LegiS
lativo, PL~3, rtGlina cruz Alve.s, 

Sala da ComisSão n:retora em .24 
de setembro de 1964. - 1Jolln~ An. 
drade - N()gueira, da Guma ~ Gil. 
berto .Marinho - Adalberfo Senfl _ 
JoaqUim parente. - Guidq M01ld:n. 

Parecer nq 1 .055, de 1964 
Redação final do Projeto (le 

lte~I.1tçáo n9 46, de 1964, que na .. 
meta para 08 cargas de T'rqz1i .. 

~ grato de Debates, can.didatol"; lICt
\ bilitados em concursos·. 

A Comi:.s.Jo Diretora apl'e.stl1t.a a 
redação fir.al do Projeto de P..eso~ 
luÇão n" 46, de 1964 no') segllint.e.'3 
têrmos: ' 

RESOLUÇ/ .. () !fQ, DE 1964 

O Senado Federal resolve: 
ArtigO único, São nomeados de 

acôrdo com o art. 85, Ictl'a "c". ':tem 
2, do Regimento Interno,' para os 
cargos de Taquígrafo de DeJa tes 
PL-4, do Qtul<lro da Secretaria dó 
Se]].odo Federal, Elza OOLTêa do Paço 
Haroldo Gueiros Bernardes e Levy 
Machado. ... 

sala. da Com.Lssão Diretora, em 24 
de setembro de 1964, - Moura. An. 
drade. - Nogueira da Gama _. Gil
óeito Ma"Fillho, _ Adalberio Senu. 
- Joaquim Porente, Glttdo Mon .. 
nino 

Parecer n9 1.056, de 1964 
Redaçdo final do Projeto de 

.R.esollll'ão nO 47, de 1964, que e:r'J'" 
. nera, a pedido, Lélia Mu.$CMe .. 

nhas de Moura, Taqurgrafa ds 
Debates, PL-4., do Quadro da Se'; 
cretaria do Senado Federal. \ 

A Comi~siio Diretora ap:re~i.'~1ta a. 
redação fin>aJ. do Projeto de ·Reso .. 
IlJl)ão n9 47, de 1964, nos se;;utnte! 
têrmos: 

RESOLUÇp O :'ifl, DE ~ 964 

O S.enado Federal resolve: 

ArtIgo único, E' exonerada. lI, ·pe_ . 
dido, de acôrdo com o art. 85, letra. 
IIC", item 2, do Regúnento Interno, 
do" cargo de Taquhrafo de Debatf'3,' 
PL-4- ~o Quadro ·da E,~{'retB.nl\ dt)· 
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Senado Pede!'al, Lélia. 
de M01.1Ul.. 

M:t,S(::.:Iren!1,ls 

s.a1a d,;\ CnnlLssãQ Di.re tora, em 24 
de s~te-m\,)ro de 19t\4. _ Moura AI1-
arade, _. Nog'ucira da ..Gama. - Gil
berto 1'dttfinhô. - A_dalberto Sena. 
- JO(/(}U,1ft Parente. -- Guido Jlon. 
ain. 

, O SI:, PRESlDENTE: 

(NOguejra da Gama) - No expe· 
dH.'nte lido figuram várias reda.c;Õe:s 
Íll1a is. Sêbre as meSmas- há reque-ri
meut-os de dispensa. de publicação 
para, imedIata di,s{lU..'~SttO e votação, 
que Vo st~r lid.os pelo Sr, 19 Secre
tário, 

Sã.o lidos e aprovados Os seguin
Ü~is: 

Requerimento nq 31;\7, de 1964 
__ No'3 têrmo..., dos arts. 211, letra "~". 

f! :Hõ, do Regimento Interno, requei. 
1'0 âlspensa de PUblicação }lRt" a 
imediata di.scus~ão e vot.ação da .e
da-çfw final do projeto de Re~;oluçâo 
~ 1,053, de 1964, 

Saln' das Sessões, em 24 de setem
bro de_ 19tt4. -: G1Hdo Mondin. 

Requerimento nQ 388, de 1964 
No, têl'nlos dos arts. 211, letra "p", 

e 315. do Regimento reerno, requej· 
1"0 dispensa de pubHcnÇão para a 
imediata discussão e "\'otaç{;o da re-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçllo H) 
-~-_._ a ===_,_ ... 
Esta. a_prCYVada.. O ProJetQ Lre. à 

prom"!l'_g'3.ção., 

DL'loCus.<:ão, em turno único. da 
redllçãCj) final (oferecida pela 'Co
missão Dir~tora em seu parecer 
n9 1.054. de 1964) I do projeto de 
:Resolução n() 45, de 1964, que con-' 
cede 3,posentadorla a. It.·dina 
Cl'UZ Alves, Oficia-la Legisla ~ivo, 
PL~3. do '!ua.dro da Secretaria 
do -senado Ji'ederul. 

O SR, PRESIDENTE' 

(NoglLeira d4 Ga.mU ) : 

Em discussRo. 
Se nenhum dos Srs. Senadores de

sejar fazer uso da palavra, enc~rra
rei a. discUSSãO. 

(pausa.) 
SEstã. encerrada. Em votação. 

Os Srs. sen~Co:-e.s. que 
redação nllàl.· queiram 
sentados, 

(pausa.) 

apl'ov,:nn a 
permanecer 

~tá apl'o\'ada, Vai à prom\llg~ção, 

Dl!;cUí.lsão, em tl.1.rno ún:co, da 
redaçào final (oferecida pela 00-
Pli~ão Diretora em seu .,.F·Mecer 
n 9 1.0'55, de -1964-. do projeto de 
Resolução nO? 46, de 1964. que nó· 
meia para os (:argog _ de Ts.quí~ 
grafo de Deb.a.tes, Elza Corrêa do 
Paço, H.aroldJ< Gueiros Berr_,J,"_ 
des e tJwy Ma<,.haào, candida tos 
habllit-:!dOs em concW'~o. 

O SR, PRlcSIDE~,[E: 

Jus'tiJicaçã.~ 
O J)!esente projeto viso. a. a.posentar 

Cl~\...'XllQ de QueirOZ, Ajuàanw de Por
teIro, PL-7, no cargo de Chefe da. POI'
tarla. PL'3, vJsto acha:r-.!<e o mesmo 
amparado pela ConsUt".Vçã.o .F'ederaJ, 
pela. Lei n'1 288, de 1948., e pela. Re-
Boluçâo n? 6, de 1960, " 

Em obediência àS nOl.'CH1.S regimen
tais. a Com1ssão Dlreto;:a desta. Casa 
submete ao PlenárioQ {) 'presente pro
jeto, Ulha vez que o pedido do aludido 
funcionário satisfaz todos os requfs!. 
tos legaJ.s, I 

Sala das sessões, em 24 de setem
bro de 1954. - Moura, Andrade -
Nogueira dli Q-{J.ma - 't:ilberto' Ma~ 
Tinha - Ad-aIb-erto se'ntl - Jo-aqutm 
Pal'cnte - Guido Mondin. _ He11bal~ 
do Vieira. I 

LE3ISLAÇAO eI1ADA 

Art. uno Da con5tat.~ção Fed~ril. 
O funcionário será 8-pl\sentado: 
§ 11) sen\ apOSentado ~;e o requerer, 

o fundonário que contar 35 anos de 
serviço; I ' 

....... , ..... ' ........... , ........ ~. ~. 

Al't.. 345 _ O func:onãrió que contar 
35 anos de ser.viço será 1~~pOGel).tado:-
••••••• , ••• , ••• - ~ •••••••• "I' ••••••••••• 

IV - com provento correspondente 
ao cargo imediatament.e ~;uper!or. de.!' 
de -que tenha acesso privatiVO a-ú 
mesmo, i 

Setembr'o de 1964 I 

Or!ellt.ndo"ma~ria- pelo ~spelho '::l 
que dlspóe, 

O SR, ANTÔNIO CARLOS. 

QuandO recebi a cOIDmicac;ão d3 
Q.ue f~1'Q concedid9:; pelo Plenário, a. 
inclu,",ao désse proJeto na Ordem do 
Dia. oomuniquei ao secretário d!J. Co--
missão qUe o projeto SIJ encontra .,~ 
na. Assessoria, já com meu parecer. 
Do.i a razão })Oot 'que ~olícitei o pro~ 
CessO. 

O SR, PRESIDENTE, 

Enquanto a Mesa. providencia a Y1n
da do procesSado ao l:"lenárlO, vam(j~ 
passar à- matéria seguinte. 

Discussão, em turno' ilnlco~ da 
Projeto de Lei da Câmara n" 141. 
de 1964 (nQ.1.'2ü9~C-ti3 na Casa d.B 
origem) que dispõe .sôbre a VellÚ,. 
de vinho em recipiente de -volume 
superior ao estabelecido pela. le· 
g\Slação em vigor, e dá outras p_o· 
vidências. tendo pareceres Javoró.
vIria üiob ns. 1.046 e 1 0-17, eis 
1964) das Comlss6es de lndustmj 
e Comércio e de Finc1l-çus, 

Em d~{'ussã-o' o projeto. 
, Se nenhum dos Senhores Sen:!uol'e., 
desejar discuti~lo, irei dar como en
cerrada a' discussão. (pausa.) 

E:sté encerra.óa a diSCUESão, 
Em votação, 
Os Senhores Senadol'es que c apro· 

vAm, queirrun conservar-se sentadcs: 
(paUS1I • ) 

dflço final do projeto de Resolução Era díscu5.!ião· a Redtl~ão Final. 
LEI NO '288 DE 1948 

I 

Foi aprovado. 
!rá :l sanção. 

n~ 45. de :964. COtlBtante do p.arecer (pausa.) ......................... ·i········· .. f: o seguinte o Projeto !lprüvado,! 
na 1. íl54, de 1~8'4. Nenhum dos 61's. Senadores df'.se-

: jando fner ll."O da palavra, declaro 
S~ln das Sessões, em 24 de setr-m- encenada.. a dis.cussão. 

Art:, 59 Os- funcionários púbUcos fe. 
derai':::, estaduajs Ou municipais, de 
entidades amâl'qulcas ou de econom.:,a I PROJETO DE l.,EI DA CAMARA I 

N' 147, DE 1964 
bro de 195·L - Gul.do l\!ondin. Em votaç:1!O. mista, aue t€nham parUcipado da.s (NQ 1,209-0-63, NA CASA 

Requerimento nQ 389, de 1964 
N03 tênnüs dos arts. 211, letrJ!, "p", 

e 315, do Reglmellt.o Interno, requeI
ro disper:sn. de publt....ação pa,ta ::l 

in\ediata di2-Cutsuo e votaçftQ pa .~,
dação fmal do' projeto de Re$Oluç.ão 
n\'! 46, de 1964. constante do parec-er 
n1 1.055. de 1964. 

Sala d1_~ SesSÔe.s, eln 24 de setem
bro de 1964. - Guido Mondin. 

Requerimento nQ 390, de 1964 
. No:> tênno., 'dos art.<;. 211, letr;:t "p", 
e 315, do R?gjmento Interno, requpi. 
1'0 dispensa de "publicação pOJ'U a 
imediata discl1~são e vr.tacã-o dn re
daço final do Projeto de' Rf'."'oluCiã0 
nq 41, de 1964. constante do PareCe!' 
n9 1.C56, de 1964. 
S~h d,'J.s Sessões, em 24' de .<;etem

bl'o de 19134. _ Guido Mondin. 

O SI:, PRESIDENTE: 

(Noguetra da Gama) - De acôrdo 
com o voto ·do Plenário, passa~se à 
du:cu~são das redações finaIs', 

Discussão, em turno tin1co. dJ 
redação final (oferecida. pela 
pomissão Diretora. em ,---Seu Pare· 
cer n' l.Q53, d. 191.), do lCJ'ojeto 
de Resolução n' 39, de 1964, que 
aposel1t~ Otávio José de Anchie
ta. no cargo de Chefe de Portaria 
PL-3, do Quadro- da S~retarta 
do senado FedertlI. 

,O SR, PRI:8IDENTE! 

(Nogueira da GamtO: . 

Em d\$Cuss~o, 

Os 51'S. sen.adore...~ que aprovam a l'eferlctni. operações de g\l'~l'l'a, ao se) DE ORlGEM) 
R eti" - p'nal e' a permouecc. r aposentarem gozarão as vantagenS es. ' , ",çn.o 1 ,qu lt lU t ~"l . ' Dís-põe sóbre a tJCnda de v-tulte) 
senta-d~. a~ e-tldas na presente LeI"_ 

( Pausa.) S· I em recipientes de volume stlJJerior 
O n, PJtESIDF.:STE: ao' estabelecido pela le9i8tação em, 

Está aprovada. Vai à promulga- v:gor,'e dá ovtras prov7de~n""'·a,. , çúo. 1 (Nogueira ~ Gama) ,-,' passa.·se à ... ~ 
Ordem do D-:a. Estão presentes 5'4 O CQl1g1'esso Nacional decreta: i 

Discussão, em tutno únlco, da SrS-. senadores, Art. 1<;> .E permitida Q. venda de vi. 
redação final (oferecida pela. Co· ·ã· l nhos, "S(,n con~i"erados· exc'uslv"-- ~ t ~ e 11 8OPl'C. a JUesa ReQue;'ilJ1ento ,.y>~ " "U ' .... nllS."-80 ...... ~re OHI .. em SeU -l""f1rec r V'" mente os produ'"- >"tidos· pel', Icr-
n" 1 056 d 196" d l? j t ti dindo inversão de matéri:'i eonstant~ ...-v.-::o'" . . ,e "'t () ro e o e d d menta"'ão d'~ 'JV" fi,oura ',sulouad' R I - o 47 d 1964 da Or em do Ois', q.l1e será li () pelo .. .... ... ""t:> -csô uÇao n

ed
! ' e. _ ,Que ex,o~ Sr. 19 Secretário. Ou de suco de uva madw'a, exclufdo:l 

nera, a -p -do, LéIlQ. Mascare· os li-corcsos, em Iecipientes de 'volu-
nhas de Moura, TaquÍj:rrt!a de l!: Udo e aprov3do o 8-eguinte me superior ao ~t. .... beleddo na legis-
Debates, pL-4', dQ Quadro da Se- l ' . ) lação em vig'Or, e, a.inda, a venda da 
cretaria do senado Peder.1. l Réquenmer.to n9 391" de 1964. vinho a tõrno, ' 

O SR. PRE~IDENTE: Nos têl'lnos do art. 212. lelra q, do AI·t., 2'~ O disposto no . .artIgo~ ante-
Regimento Interno, requeírQ alte-raçáo rior se aplica exclusivamente aO PIO
da. Ordem do Dia 8- fim, de que a duto nacional e as condições em quO 
matéria constante do item' nO 3 seja a yenda., poderá ser feita serã.o !lxa
snbmeti<ia ao Plrnár:Q em\ l0 lu~:-l'. das em deCH!to qUe ,erá txpedldO 

(Nogueira da GamaQ: 
Em discu,s..<;ão a redação final. 
NenhUtíl dos Sr8. e.e.nadores de-

sejando fazer nso da pnlnvra, declaro 
encerrada a disrup),áo, 

Em votaç§_o. 
Os Srs. Senadores que a. aprovam, 

queiram 'permanecer sentados. 
\'PausCl.. ) 

Est.á ap:-ov~<la. Vai. à promulga
ção, 

\'pausa. ) 

Sôbre a mMl- projet-o da resol\lção 
que vai ser lido. 

É lido o segu~nte . . 
PI'oielo de Resolução 

N9 48, de 1964 
Aposenta. CláUdiO de Queiroz 

rio ctlrgo de Chefe da. portaria, 
PI.1,· do Quadro da Secretaria, do 
senad-O Federal. 

o sena.do Federal r€l5oIve: 

sala das Sessões, eln 24 de setembrQ pelo Poder Executh·:o, dentr() de t1'1n-
de 1964. _ Aarão steinbru'q1r.. ta dias da vigência. desta lei. 

o Slt. PRESIDEN"TE: 

(Nogueira da Gama) - Em coru:e
qüência, passa-se à. 

Discussão, em turno Juiioo. do 
Projeto de Lei da Câ.01ara número 
168, de 1964 ln\} 2, 21r)-B·64 na 
Casa de origem) qUe '\lrorroga a. 
vigência da Lei n9 1. 3UC'; de 28 de 
dezembro de 1950 (Lei do Inqui
linato) - projeto ~nclui~ em ar .. 
dent do Dia nos têrmos Ido att.igo 
171, n9 rI, alinen c, dO ,~gImento 
Interno, dep~nde.ndo c!El pronun .. 
clamenm da comlssão de Législa-
ção social. - I 

Solicito· o paréce.l' da Comissão de' 
Legislação Social. Para &se' fim. dou 
a palavra. ao sr. Senador, Antônio 
CarlOS, l'e1aror des.ignado. \ 

O SR. ANTÔNIO CARLOS~ 

Art. aI? Para o efeito do di.sposro 
no arL 19, o impôsto de fO'1l.$UTIlO será 
pago com baSe no preço de vendtl do 
fa.bricante, de acórdo com as taxa.! 
d\scriminodas na Lei nÇ! 4.153, de 21 
de novembro de 1962. 

Art. 49 ESta leI enLrar{;, em vj~or 
ne.data. de sua pUblicação e pe.lo pra ... 
zo de dois ano.s, revogadas as diSposi
ções em contrário. 

O S~. PRESIDENTE: 

(Nogueira da Gama). 

Dis,cussãQ, em turno Úll1CQ, do 
Projeto de Lei da Câmara n\! 15'1. 
de 1964 (U9 2.239~A~64 na Casa díS 
origem) que fixa novos valore.! 
para os Ii1mbolos d-os cargos ., 
funções gratificadas cos Quadro., 
das secretarias dos TribUll.tl.ls Re
gionais Eleitorais, e dá ou~ras pro
vidências, tendo 

( Se nenhum dos Srs. Senadores d.e-
,treiar fazer uoo da. palavra" encena.- Artigo único. ~ aposentado, nos tér- Sr. Pr€,Sidente, s'olicIto de V. Exce-
. rei o. dfscU5Sa.O. IDOO dO artigo nG 19'1 § P', da con.stl. lência que me seja presente o proces-

Pareceres (sob lU. 1,044 e 1.045, 
de 19M) dllS Comissões 

~, ,'Pausa.) tuição ".ieral, combinado com -OS ar. 50 referente ao Projeto de L{l~ númel'o 
, . Está'Jencenada. . ..... tigos 345, item TV, da. Resolução nO 6, 168, de 1964. 
::A Em vote.Gão. de 1960 e 59 da Lei nO 288 de 1946, O SR. PRESIDENTE: 
fi" Os 81"5, 'Senadores (lu. aprovam a no cargo de Chefe da. Portaria., PL-3, 
f redação final, queiram penni\llt'Cer do Quadro da secretaria do senado O processado encontra-se t~n1 pode\" 
i ~t:ldos. ".0- õ4. "'" Fed~ra1 o Afudallt-e de porteIro, P:L-7. da Oomissilg, de Legi5lação Social, de 

< \pausa.) .Cláud'o de Qu~lro7.. ' que V. ExlL é relat.or. A Mesa. está 

- de Serviço Pública Civil e 
- de Finanças. 

Em discussão. 
Se nenhum dos Srs. Senadores de

sejar disr-uti-10, il'ei dar COlllo encer
rada a discussão. (pausa.) . J 

Está encerrada ~ discUS.\lão. 
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Vaí-se proceder à vet;ação, por e.i" não poderão exceder às qUQntia.s que, TABELA A QUE SE I,,;;FER,E O ART. I' DO PROJETO 

'
'''ln!O sec.retc. pelo sistema eletl'õ- na correspondência de cada nivel~ pa. .. 
"v drio símbolo ou valor de vencimento 

51mbo]o.:; 

ico. ou funç~o gra.tificada, vinham sendQ PJ " .. " ..... " ............................ . 

Cr; 
411.O<JG,OO 
~10.000.00 
405.000.00 
387.000,00 
367.1ltlt 00 
333. OW.OO 
317 .~OO.OO 
:wo 000.00 
2'lá 000.00 
2S0.M.00 
2~5.000 Da 
20iUloc.oa 
185 U(k. 00 
167.""" ao 
11>1. DUO üa 
140.wu.oo 
128 • U'l'\. \}f) 
109.000,011 

Os S1's. Senadores jã podem votar. percebidas pelos !uncion~rlos civis an .. PJ· o ......... '" .•...... , .................. .. 
Pausa. ) tes da vigência desta. leI. PJ- 1 .............................. ~ ........ .. 

" PJ 2 _ ................ , .................... . 
Vai-se proceder à. 

a, ) 
apuraçáo. (Pau- Art. gq O salário-fam1lia pas.'lart: a 

ser pago na. base de Cr$ 5.000,Q(} (cm .. 
00 mil cruzeiros) por depenJente. 

PJ- 3 ••..••...•.•••• 0 ••••••••••• o ••••••• • •••••• 

PJ .. 4 ••••..••••••••••••••••••••..••••••••••••• 
Votaram shn 34 senhores Senaoo~ 

es; votaram náo 5 Senhores Senado' 
;PJ. 5 ........................................ :. 
PJ· 6 •.. " .•... , .••••••••.•.•.....• 0 •••••••••• Art. 49 Aplica-se esta jei "os .~er~ .. 

dores inativos dos Tribunais RegjOnalS 
. t f 1 Rprova,do. va.i à S3.11-1 Eleitorais, independente de prevla 

PJ·7 ....................................... .. .S. PJ .... 8 ••••••..•••••••.••••••••••.•••••••••••••• 

O proje {) o 1'!postlla. PJ·9 ............ : ........................... . 

5.0. t 509 As vantagens Unance::ras 
PJ-1'J ........•...• 0 ••• , • '" •••••••••• , ••• "" 

lt o seguinte o .lrojet-O aprova ao; de~~rrent.es desta lei são ttevtdBs a 
PJ·lI ........................................ . 
PJ-12 ••• ~ •••• ~ ••••••••••••••••••.••••••••••• " 

PROJETO DE LEI DA CAMAR A partir de 19 de junh<J de 191H. PJ·13 •..•••.••••••••••••. ; ................... , 

N? 157, DE 1964 Art. 69 Aplicam-se as di.~p ... c,.lÇ~es dá. 
PJ·14 ....................................... . 

Lei n'? 4.049. de 23 de tevrrclro d.e PJ-15 •••....••.•.•••••••••••••.••.......•••••. 

(N? 2.229-A-64, NA CASA ~952 aos funcionados do Quadrtl de PJ-16 ........ ", ............................. . 

DE ORIGEM) PesSoal da Secretarí.a do ... Tl'lunaJ Re .. 
Fi.:ra novos valores pant os st~~ glonal Eleitoral dO Distrito Feàere.l 

bolos doa cargos e das junçOes aHetado pela "Lei n9 4.207, de 'l de te ... 
flrat.tjicadas dos Quad.ros aa~ ~~~ vereiro de 1963 .ressalvado Q'.lallr.o ~o 
ereta rias dos Tribunais Regl~)1laIS art 89 daque.e diplo-ma le;ral, ti 81· 
Ezeit.orais e dé. Qutras provrdi?1l • tuação das ntl!ais CK:uJXlntes dos car-

FUJÇOhlS GRATIFICADAS 

l-F 
2~.Ii' 

l-F 
i-F 

......................................... 
300,000.0& 
2$5.000.CO 
270.000,00 
256.000,00 

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

......................................... 
Clas. gos em COIlllssao. 

O Congresso "Nacl-on.a.l decreta: Al't. 79 08 cargos de carrel!a e 05 
i~Olad08 de provímento etetI~o dos 

Art. 19 Os val.ores dOS s~tI()los dos Quadros das Secretal"ias_ dQS Tribunais 
:n.rgos e das funções gratlfkadas. dOti Regionais Eleitorais serao preenchIdos 
lnadro$ <ias .Becretar~s ~os. Tnbu~ mediante concurso público de provas 
lais Regionais EleitQtSlS, flX"do.s peltt e títulos revogado o dispost'O no ]Xl .... 
~ei nY 4.049. de 23 de te\'ereuo de rágrato· únlco do ll.rt. 49 da Lei nü .... 
.962. passam a ser os constantes aa mero 4.201, de 1 de fevereirO de 1963. 
,abela em anexo. Art. 8Q Aplicam-se a.os fu~cionáríos 

§ 19 A importã.ncia da. grat.f\oo.ção das secretarias dos i'ribunalS RegJO~ 
1e função será :gual à d1ferE'nça tln~ na~s Eleitorals o disposto "O art. 15 
ire o valor f'stabelecido para o sinlbo· e seus pa,rá.gratos da Lei nl,! 4.34·5, de 
o respectivo e vencilnent~ do cargo 26 de junho de 1004. 
~fetivo ocupado pelo HmclOnl\rl0. Art. 99 Para atender M. despesss 

§ 29 Ao funcionário design<J.do. para decorrentes df'~ta lei !lo exerc1cJo fi
) exer\:i<:l() de· encargos de che~Ul, de nanceiro de J964 (mll .1ovecentos e 
~sse~soramellto Ou de s.ecr~ta.n(l.dO e sessenta e quatro), fica. o Poder Exe
ralJultadO optar pelo crltérlO est..o.be~ cutivo autorizádo a. abrir ElO poder Ju .. 
:ecido 110 parágrafo anterior ou pela dlcíário _ Justiça. SleitoraJ., Tribunals 
~ercepçáo do vencimento e demais Regionais Eleitorais _ o ~réd1to suple .... 
v-anta.gens do seu (,G.l'go efetivo. acres .. mentar de Cr$ 3.797.200.<JOO.OO <três 
~ido de grat.Uicação fixa, c-oC\'e::pou .. bilhões. setecent.os e novent.a e sete 
:lente 9. 2{):% {vinte por centou) do \'a .. mnhõe; e dUZe!'lt.os mil cruzetros), em 
í6r do símbOlO da função gratificada refôrço da seguinte dotação do v1gen ... 
l·espectlvtl. te Orçamento (Lei n'1 4 ~35, de 16 de 

Art. 29 As diárias pre\'istn rui Lei I deze~b:o de H~·63), com e. "egulnte 
riO) 4.019. de 20 de dezembro de liMI, discrlmlllaç~o: 

Anexo 5 - poder Judjdárto. 

5. O-l - Justiçá Eleitoral. 
EleItorais. 5.04.02 - ~I'r;bUllaIs Regl·mUil" 

Verba l.l\,OU - CusteioQ. 
con.'>lgni&çáo 1.1.00 - pesso.al CivH. 

Sl.:br-o::si3nflção 1.1.01 _ VellcimentQs e vantagens fixas, 

01 _ T R.E. dt> Alagc6;) .................. ' •• 4 •••••• _ • 

Cr$ 

o SR. PRESIDENTE: 
(Nogu.eira dt. OU7llU) ~ DisCl.:'.ssão, 

e.m turllO ún.:co. do P<tl'c\;el· n~ Á.v.H::, 
ele 1004. da Comissao de VOn.sLltuu;av 
-e Justiça •. sóbre a lndlcaçao n 9 3. de 
1ge4. pela qual o Sr, senado.r Josa· 
phat .Marinho SOlIcita o prOnl.lllCla· 
mento do senado. ouv~da a. comissão 
de COl1stituiçiK e J:u,stlç.a. bObre a le
Jlt.lntidade da a.celtação ele .sua deslQ' 
aação para integrar. como memblo 
efetivo. o Oonselho Diretor da .Fun' 
dação do serviço Social do Distnto 
Fedel'al (parecer no tentido de não 
existir, no caso. as lDcompat:b.11idad.e.s 
prevIBtas na Con.stituição. SOSUldo. po1s. 
legitimo o exercic:.o dlUi citadas fl2Il~ 
ções) • 

Em dt.scu.ssão o parecer, 
Se nenhum dOS Srs, Senadores de

sejar fazer USo da. p3.~a vra. vou de· 
clar8f encerrada. a d1scus.são. (pau· .. ). 

EstA encerra0:.. 
Em .vot&çlo o parecer: 
Os Srs. 5epadores que aproYlim 

o parecer queira.m permanecer senta,.. 
dos. (pausa). 

Está. .a.provado. 
1i: (, seguinte Q parccer apro· 

vado 

PARECER N< 1.03· DE 1004 

Da Comíssdo de Ccrnstit·uição e 
Justjça, sôlJre " .1ndtcllÇão nO 3, 
de 1964,· da Sr" Sencu:tor JOSClphat 
.MarinhO, solicitando sejrJ. ouvida a 
Comissão 4o COllstttuíçdo e Jus
tiça aóbre a legW·mi4ade da soli
citaçãO de su«- deslgnação para, tn. 
tegrar, como mcmlJro eJetivo, o 
Conselho Diretor da Fund<lçdo de 
Serviço SOcial dO Dtstrito Federal. 

Relator: Sr. ·Jt!,IIer.son de 4guia~ 
0"2 - T.R,E. U0 Amazolla.~ ,~ ...•••••••••.•••.••••••••••• 
03 - 'l'.R.E. da Bnh:a •.......••.•••.••••••••• ,' ••••••••• 
04 _ T.R.E. do Ceara ..........•••••••••••••••••••••••• 
05- _ T.R .E. <lo Distrito Federal •••••• , ••••••••••••••••• 
0'6 - T .R.E. do Espiri:o Sl\nto ......................... . 

48 ,!iDO .OOO.<lI) 
41> 100 000.00 

281 2CQ .000.00 
1ô2 100.000.00 

1"7. ·~OO .000.00 nh0 ilustre Senador JQsaph.a~ Mar!-
"O ,,111\ nl\0 00 Q foi nomeado pelo Sr. Pre.Lcito de 
I \IVV. v ... , Bl'asília para integl·ar·o C~elho Di. 

00 _ 'l'.R.E. de Goiftr. ........ 0 ........................... . 

Q8 _ T.R.E. da. Guanabara .............................. . 
(]9 _ T. R. E. do I\~arallhão ...••••••• ·0 .................. · 
10 - T.R.E. de Mato Grosso ..••••••••••••••••••••• ' ••.• 
11. _ T.R.E, ode ~/llna~ GeraIs •••••••••••••• u .... ••••• 

12 - T .R.E. do Parà ................................... . 
13 - T R.E. da Paraíba •....••••••••••••••••••••••••••• 
14 _ ·r.R.E. do Paruné, ..•.•••.••.••••••••••••••.••••••• 
15 - 'l'.R.E. de pernambuco ... ; ...................... . 
16 - T R.E. do pjaul .................................. . 
17 - T R.E. do RIo de JaneIro •.••••• , ••••• 0.0 ••••••••• ' 

16 _ T.R.E. do Rio Granue do Norte- ..... H·.· ...... · .. 
19 _ T.R.E. do RIO Grande dQ Sul .................... . 
20 - T .R.E. de Santa Catarina. ., ••••.•••••••••••••••• ' 
21 - T R. E. de São Paulo .......................... , .... . 
22 -;;o T.R.E:. de SergIpe .......•••.•.•••••••••••.•.•..••.. 

6~ ~::J8:~ retor da Fundação de serviço· Social 
00 000 00 do Distrito Federal. com apoio n.'\ Leí 

'l!4,. 3751 d d bil DO 49 ~OO 000 00 nt . , e 13 e a r de 19\JV {ar .. 
383 ÕOO 000'00 tigos '20. vn. • m e nOs Estatutos 
67.'900 :000:00 da. Fundação (ar~t. 89), ·em decreto 
66 ~OO 000 00 de lQ de agôsto deste ano devidamen-

161 600: 000'.00 te publicadO na Diário Olicial de 12 
151> aW.OOQ,OO do mesmo mês, ut Ils. 7.103. . 
63.000.000.00 J::fa . forma reglmen.tal, em cons:. 

1&3 800 ()(){) 00 qUenolB, S. Exa. SUSCItOu" a IndU:~; .:J 

!lO .... (lQ onn'oo n' 3, de 1964, na qual sol!cita. "o [1:0' 
• . IN, nuncianlent.o do plenário, ouvida. a 

lH9 700.000,00 ComIssão de ConstituÍção e Justiça 
122 ,1{j(,.00D,00 sôbre " legitImidade da aceitação do 
'l21f 200.000,00 encargo". em face do disposto nos 
68.,4QQ 000,00 arts. 48 e 49 da Constituição da Re .... 

Parágrafo único. O referido crédito será auoomàti~amen~e registrado e 
distribuído ao 'Tesouro NacIonal, dISpensadas as formalIdades do art.. 92 do 
Regulamell to-Geral de CO!1tal:>i1iç.ade Pública. 

púbHca. e no art. 49 da Emenda COlJ.8. 
tituc10nal ni) 3. 

A CQnstitu!çãc. na espéc:!I, prQ(be 
aos parlamentares. desde ti: expedição 
da dipZoma, aceitar ou exercer comia

Art. 10. Esta. lei entrará em vigQr na data de sua publicação, revoga· são ou etnlPrêgo remuneradO, de pes .. 
das ao') disposições em C'QntrárlO. soa j~rfdica de direito público, enti

CâmarOl. doô Depn~ados 
dade autárqulca. sociedade de econo· 
mia Il\ista ou emprê.sa. conc·e5sionár~a. 

d.e serviço púbHco (art. 48, I~ b). o 
igualmenLe. desde a po3Se, ,ser p: op':ie .. 
tár:o ou direto! de emprêSn. que gelO 
de fa \'or de contrato com pes.::Oíl ju .. 
rid'c.a. de direIto púWico. ou nela. 
exercer f .,. áo r-emunerada, ou aU1da. 
Q\:upar cargo público d<J q~"'Bl possa. 
.ser demWdo aà. nutum (art. 48. II 
letras a e b) • 

O pre<:eito, sôbre que VErsa a m:t~ 
térla. Cogitll da lncompat.ib i lidaqe dO 
funções, eis que "os membros dO Con
gresso, por motIvo de m·dem públ;c!l 
e moralidade social estão !nlpc<J.idQi& 
de celebra.r contratos, exercer funçM.'i 
ou comiS4Ões. que pcr.,sam pôr ('m 
dúvida a sua independência. ou !o:~ 
nsl' .suspejtos os proventos, favoreS 
0\1 vantagens recebidos" (Edu:Jn!n 
sp1nola, Constituição dos Estados un!. 
dos do Brasil, vol. I. pág. 3(0). 

As incom.patihWdades. que ~sliio 
prúvLstns na Cot1BUtuic;âo - stritt iU
ris - nos arts. 48, 165 e 197 - nã() 
se confundem com a inca.pacidaà~ pu. 
Htica passjva. conforme é assinaI mIo 
por Pontes de Miranda (Comentú71U1 
~ Constituição de 1916. val. lI. pli
gina 39) . 

Com a costumeira e brilhante llção. 
C8.rlo.ç Maximiliano ena!na, apOiando
se em Tuckcr. Brunlalti. MasOn e Ve
d1a: 

"A inOOJnG:Jatillilldade, Ildotad ... 
nos pai.se, do governo parlamen
tar, ainda :mais ae impõe sol> ti 
regime pres~à.enctal. 
~ um daqueles !relos e contra

pes06 que caracterJzam o ssitem .. 
vigente. Corolâno da doutrina do 
Montesquieu, nia permite que sc 
acumulem. {Un~ de dela denlrD 
os L'êe podêres constitucionais. 

Tira aQ Executivo um instru
mento de predonlfn1o, impedindo 
de acenar a legisla.dores altivos 
com as honras e investiduras ren
dosas. e excluindo das deUber4-
ç6es d. Congresso " iD!I\."ênc!. 
oficial dafJueles que dependem di
retamellte d() Chefe de Estado. 

.. Arranca aos poderosos uma arm .. 
de corrupção, outorga ao Parla
mento maIs um penhOr de inde-
pendênc!a. assegura ao aparelho 
parlamentar uma gal'antia d~ dJ,.. 
visão ãe trabalho ... · (Comentário. 
à ConstHuição Brasileira ele 1945. 
vol, n, pág. 70). 

O art. 49 prevê as hIpóteses de com .. 
pati.bilidade de funções. com licença 
da. Câmara. inclusiVe de partic·";)ução. 
'na estrangéiro, de congressos, confe_ 
rências e missões cUltL."rals. 

A Emenda Constitucional nO 3, de 
8 de junho de 1961, ampliou a. outot"~ 
ga ;permiSSiva do art. 49 da Constitut~ 
ção (art. 4(1). permitindo a inve~t.l_ 
dUl'a de pRl'li'lmentt\r no {'xer('ir~o no 
cargo de PreCeito do D!.~trito Fe. 
ctp.ra1. 
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. Vê·s~. â .saci.edade, que, in ca:,u os Ida indka<:ão_ em exame, podendo o O estt:dÇ.l oh mnlú-ja, segundo in~ O SR. rRE~lPENTE: 
~mp"mllls .. ll.06 não ~ ~l1)llCL\1Jl iL p.{"~ 5r. Senador JOS2.!;lhat Marinho exer· !<lrmaç.óE';' co~fi:das na imprensa. não 
tlC_.paç:lo. j"J,Q parlarnerp,ar no L:'"":>.:M.e-lcer as funções para a qual foi nomea- tem píll$ftdo o(";:apercellido aQ u.tual (Nogueira da. Gant.a) - O } 
lno D.retor da. Fundaçào de - Seniço do por Dc{:reto do Sr. Prefeito do Govêrxw; que procura, à 1\lZ da situa. cer no nobre Rela!;or da. Com 
t)ocial do 'pxstrito Fedt:ü'al . .Nem e <.te Distrito Federal _ 'DO GaIlBelhQ D~re- ção Cl'~ada p,?:lo sistema da Lei nÚ4 de Legislaç'ão SOcial é fayoráv.e 
~e co:.;itar' da permiSS'ão piev.u. pre' tor da Fund~lção de Serviço. Social do mel'O 1.3CO. €Xam.inal' os d~po:;iliivos Pl'ojetQ de Lei da Cl\.mara n'? 
corúÚiOa llQ art 4~. com ~á ext..~u,.$áo_Oistrito Federal por . período certo e do decreto dp ';';:cio dêste ano e de 1964, 
da' Emenda çons'tftht:1ohaj.~ 'nY 3, cuja. com aS fLÍrfbuições prev:.stas nos Es~ segnndQ est,oll \ ':l1formado, envlsl'Il ao . Em discus~o I) pt'OjetD. 
unp-::rünênéia é rr;anite,:n:à'- 'Deve ser ttttutO.'i. Congre~so N<'lcional uma. Men.'iagep:1 
~n!<:lt~z~Wo ql.."e se nao' ,tl':ata . tlé:'Úu\.';' i Sala das ·€om;.ssõe.s, em 17 de se· que resolva oll~sunt.Q de modo ra~ 
téiia ~ex~mQlifica.ü\ta~: ;mã.s ~dé éoiicei4 tttnb-ro de 1964, - Afonso Arinos. cional e per::rnnente. Porque, se .. 
too l'estritlvos e t"axáUvós" "'Seul" -pOSSi" Pl""esid.mte - Dctniel Krt~ger, - A[oy- nhar, Pt'~s:de~4'c, se tem sido sa~u~ 
)):lidnde de' ampliaGâo·'ap.á1õg:êã" ou de sio de Carwl1lO -, Mene:zes Pime1ttel tar, sob o porto de vista social e 
QlJalquer o:utra natib~a. , ... ,~. - E'dl/tundo Levi. mesmo polít-ic<J; no que toca ao Con .. 

. No partícula.r ~ ·,;óm.. 'mi!h' cóin 'o Si!.. PRESIDE~'rE! gr€~EO, p1.'o::-rC,]r1' indefinidamente Q 

propriEôade" o _ emlil~p.te· l'eci'-leréiité _:... q:isFosto . nu. vei n9 1.300. eOn1 pe~ 
o ~~s.sun!o não se coínf:iã'de6é' cõrií ·con,. . (NoQ'ueiT;{' da Gam~l). quel1as 'd1t-era.ções, por outro ladO a 
trovérsia - r~?IÜma; "/s" ql·que. . a - tónstf·. Indústria de ('bnst-ruçâo civil' t'em-se 

• - .'. " •.• ',1'1' , ni.se', ;5.Q, em turno (mIco, do· , í ! • " d J tUl,a.o Se re.~ere a.. n,,"-"O.·_ as.·{·ur.lu'Cá.§.de :·e..~entldo mui Q, no S. -a, "-"CI .. 0 .n-,.~ ,P;T' ~o '~, Lei c_ Clmara nQ ltS, ~" 
d!reltQ púb.llCo. nelfi~; ~.!P. ego an~o as de 19~M ..- 'J 2. 215-B-64 na Casa qui!in~t() li: ual não dá. estúuU:o legi .. 
autrtrqt;·.a.s, para os eI~!t.(ls pl'ev:sEos', tiln-o- a que es.sa i-ndUstria- se des.sn-
de ínt,;om-pat!-bilidade de f111L:(oeS, pro!' de Qrigenü flue prorroga a vigên- volva p3.IR qUê'.'l:'lc.,-:amo.s ('.cnbf com 

. bida, e pn1)ida. iSto cé, ·.se r~fere àqueles eia. d3t Lei nO 1 300, de 2S de sua co!a:::o:aç:lÇ> p3l"a. a solu!,;áQ do 
6rgão~ que compõeM'OS' bUtl'"OS J)bdê- .dezembro de 1950 (Lei do Inqu1- problenltJ, lU1.biMc:wn'lll em DQ8SQ P.9.iS, 
1'es da.' ati-?ublica, 'eip. cajg'os 1>úblld'os, liru~to) - projeto ·inclUído em Qr- As atuais cous'l"Jçõe,s t~l-n ~idQ loeI!.-
I Ó 

. • ..,. ó t: dern do Dia nos têl'mos do ar- cl d (a rblta'-do EXecuHvo;·C m a 'poss ~ tigo 171, n9 ,rI. alínea c, do Re- liza";· s. como ,~abemD;;. n~ grau es 
bllidade de- sub1l1!~ã'o ~do 'parlamentar centros ·urbano;;, e quase sempre ;;ão 
às ing~1"êncips Q,orpinantes doutrp PQ; gímento Internol dependendo de dO tipo h.n .. "U<:.:::o. Pelo poder aquisi-
der. . , ' pl'o:'.lunciamcnto da Comissão de t~\'o daqueles qUI~ vão adquiri~laR ou 

Tr3-ts-s-e de UU1,a Fundaç:1o, na hi~ Legi.slnçáo Sociai. ~e utilizar dessas cowtruçõe.s, 'fog~ 
p6tese ,e!l) exnJl1e, cujq Cons.elho. Di, () projeto está '~:l dependênc.ia do àquele slste-ma P'Q congf!lament-O tr~o 
retor é Órs.ão de Adminl.strar-iío da parecer oral da CC'mtssãQ de -Legü; .. da Lej do ll}qufllnatQ. 
1'1t:noação; com ix>]npct.ên,i:la espc_.i:.ca ln!jão Socinl, . . Sr. Eresidente. _estüu fazendo estas 
~ martditó ,cert.o, (E.st~tlJ.tcs. ais. 'JfJ, DOu a palav!'a ~9 nQJ;ne Relat{})' c.-cnsidel'ftr;õe.<1 pllr~, dar te?teinunhe, 
91 e fO}. . dê~.se ,_ôr~'ão, Senad'ôr .-'\Jl(ôÍli~ ·C!Ír1!)J. aj) SellaQQ de que,. no ~er, designadr, 

1'.:: fundações são p~o-as juridl~p.!i ,H.clator pe:Q PreSidente <Ia. COlrfi,*1fão. 
de _dir,eltQ prjv~d_Q (Cód!go Cf,,!!, a!'~ O SR,,' ANTÔNIO CAJ:tLOS: ~ena.dor Vivaldo'· Lilna, riào deIxei de 
ligo 19. P.~ êom reg}stro p'r6.p'io .e 01'- <?flra f!mitir v.arf!cer,.· S8W ,revfs~q em" ""otar tOdo,l\\ os aspectos do nl'o: 
gan'r.ar;ão adequcada- fcód: Civ., arts. do ·pru.àot) _ ~r. prcsJdenre, S~}ho- b!emft.· 
Hl. § }O, 18 e 19), COn} -f:ns nâ~ eCQ' rcs ~í;~lf1.dor~,. o Projeto de ,~i n(j- . Bá il}rQnns.,ç6~s I"eíte;';).q::t.'l do po
nt'ni1.icn:s mas iUeMs ..:... ~ocjais: ClJltll- mero 168, de 1964, quê na Câuwra der Rl.,;.ecijtivo, "d~ que ;pr.etende enviaI 
rais ou morais (v, Clóvis' Bev'lacqua, dOS' Depllt:adoi~ tiPpll o nl? 2. 21,5-'B, !la congt'€s. so Ntt!-,ion:q' proJcto cie tei 
Côdigo ·Civil. voL I, pé,.gs.' 212"=·14; de 1964, encaminhado a. esta CfISU- que venha, de f::!. to. resolver o pro
cnrvàlho santos, Cód. ch,: lnteJ11r'(!. do. Congre~o' pelô Ôfício hO 2.M&, b!ema.·e . não a.peuM urn de seus a:;
t~do, vol 1. pág. 371: LV(nl Gaen _ et de '17 do' corrente, foi distribuído- à peeto.~, cuidapdd, assim,' de evjta-r 
R~nault-, r~f1-fté de droit eD1nerçU11, Comü:sào de Legislaçâó SociQl, I)r- lima çrj,se sqcial.t d~co~:rente da- el~
\'0.1. II - 14- parte, I c) . gão t-écnk:: _ :'Jm'" atribWçõ€:.& p~rá vação' q'2SC01\tl'o·,'.hda. dos, ~UgU~IS, 

,FUnd~çfl.o _ define p.edi·o Nunes, t;xaminar o seu mérito, no' dia- 21 do ptôjeto glle tam~em procure e9ta!)e
f11 Dieio?wr:o de TeC;WLQgla .. _~,..i 'GIJ!·l'e:nte.· .1,".. no 'dia 22 Ó seu emi~ lecer U])l eqlwitrio, por,!1ue hQje os 
_ e mstitl,' ção' autõJún::.1a, (:riaú-a... por nr.n!.e 'Presidente,' Senador Vtvaldo benefidlirlOQ de epn~ratos de I!lugu~j:: 
libe';';\'lidaóe privada ou pelo J-C~ta.:io, Lima .. designav<:t-me relator.' _. muito antíg05 estãil em ~ituação 1'2..1.1_ 
cO.u p-cl'sonalldade ju. idlcU e "paH;.m6- O projeto cuida da pr.orrogação da mepte pl'ivilegiada. €n1 f:;:;cc. dos a tu~i.s 
ui!) pr6pr!'O- especil'cado. e fim b?P€· Lei n9 1.300, de '28 de dezembro de eont.rat.Qs de. a;u,illé!'S.' . ' 
!tcente' ou de inteLêssc ou utilidade 1950~ a chamada Lei do Inquilinat.o, Posso inêlusiv~', informe.r à Oasa 
púbtca:- Qlf particuJiu', Bdm'ni~trada. e süa:s afterações posteriores". qu'e 'a pyori-ogacãó perm:mcnte e rei-
sel<'unao as_ 'del,ernimações úe seUS I De-\'o,·Sr. Pl'esiJente, S1's. Senado. 'i.er-ada desta ler lf':rJ provocado inú· 
fUl'!d3. dO. res: .. asno, hospital, .est<!bele· j res. '.info;'ma::: à Casn. que reéebi ou- meros cas0<i dentre êles um em que 
cimCUlQ de ensino etc, I.pâg. 345). te..YJ1, ,a !llateJ'ia para relatar e já o inquilino faz o contrato e o senho_ 
. i"oúndatipll' _~ define webStCr, in hoje c' '"":lunicava. ao Presidente !la tio, então, .exige . que ês.se lnqumno 
1: 'a Wot4t DictionoTy o{ the Am.e.. (''. ... missão que t:nba preparado o pa- assine netas pro::n~:-:561ias, com pra
r1Ctm L«ngitUge :- the stabl~l1ment rece1", evidenLemente sucmto. dada a Z9s de vencimeptos mensais. de modo 
of an insr.ltl."'tion with pl'ov~1õn for, e:sca-Ssez do tempo de que dispunha fi Clu~ ~ . pagamento daqu.e!as nota~ 
Hs Upk2Cp;' .a fund ar' endowment to pam, ela.borá-Io. . , • p.rQmlE-.<;ona.s complt!~.em. o aluguel 
mu.tntain· a h~p't~ü "Chool chíJl'ltv ' y:, ri h'. '" . 'Que, por força da lel, nao pode ser 

" , . . t't t '. t . 'l I ,~, .o::: l-I-O e<;n (-'cl.mcll!-'O· do Senado que, altera-do. . 
e.c .• an InS U lon nam amec )y an a. pa:rtjr de '9507'0 Go"êrno com o H' \' b' I. bl ~. ti e.rlC owm-ent (pác 5""/) I . '-to i, y, • a, :lln em, o piO ema uO es ~ 

. , , ... ~. ,_ ,apc~(). reU;y~dO. do con~resso,' te;n mulo _ como dis.~, - fi, construção 
osca~ Saraiva cnt;c?- a CJlaçao de ulantldo, at18ye.s de ~~cess~vo.,s le~,. civil; não' onde e;tistam camadas de 

{\lnda.~ces c~m ,a partlclp3çao do 1';5. a chamada.. l~I di), in.:JuilU1~to, tle nu- população em gr.:\nõe poder aquisi
b.l.dO, clasSWci,J.nda-as lo.:! de'e;5?";:OeS 1~~ "C J.300; LStO t", co~ pequenas a1- Uvo e onde se mÓ.lt.iplicum as con.'1-
a.?lll'nistr~t.was ou de me:os de ,o;;a- rçraç.oes, com ."exceçoe.s ~ .. e, pouc_a tr,uçõcs de alto r~19;r, .. n}~-?-;.J1~ P€-: 
suo d~ d!reção ou de contról~ ng~do ~OJ1tn, n p"Olfth;a- do Go~flrno t!'lU1 quen'os centrQS . .ur,q~~<;., Jl..l-!g~, :reaJ~ 
qa . maq~UJ.a estata~, mas- l'eco~h,-cti ~lclo fi, d? ~~~ ~ge!am_en~o d,os al'uguei:S. mente .a prCij'rog,~*ã,Q.. jnq,~~iru!l ... ~",,?R 
que,~ t.are~a ~n!--'ltlfor!l1c ~o E,~t~d.o N?, P:l~\~IPlO .do corrente .exerc~clo Lei do .InquiliQ.1~tq .• ve'i,Q. p_.m,yqça-r .8. 
jamaIs se cmglra aDS~ p'3droes clá."sI· O PódC-l F~e('u.tIvo, sem audlênCIa d9 cst:a':!P!F'ão, dl!Ss,a (lt~vhia.ae jpdus'trfal. 
e03, .d·S,l resultando novas fo:was, bus' .oong1"e~Q, b::UXQU um ~ecr~tQ, que ASSim: Sr .• J?t~~i4m!~:~:~·ti.q(f:ein 
canr..o s.emp.re atender ao camp-I:! c.Rda., altefQ; pr~~fun-damente ~l~POS~Ções da vista çs proJJ~it.(~~~ P_Q.. G9Y1fr .... A<! .. ,dé 
V~Z majS d'latado de suas ~hvldad€? L~j n. 1..,00 ,e as modl~tCaçoes 5ue remeter-..ao PQ4er~ t!~Í§lg.JfYÇ __ yro. ~li: 
(~I<pas. Forma~ q,e nelega('lJ.o Adml- y.em sendQ feItas a partIr de 19;)0, t~projetQ de Jti. J!)Jg . .:.vqy!-Ú! ~!,~g!Yl}r 
ntstrattva do- Estaçlo. in n.eVl~ta Fo- t.sse, demoto .. por fô!çjt. ~o.s aco~~ o proQI~ma nk_§.~I,k.J9~A-..-qu.!:Jtas-
rense, vai. C. páglIlas\ Z34 e· 235) '. !,e_ClmePt?S ,POI~~.co-m1htRIes de a.bni, .sarã. ptlQ c:-iYR.;.pQ,' 9.Q1!-&T~ê~ .. ~.A,gl]E 

A n$\tl1~e-za da e.n. t.datie e"oS flr:,s l.ao ent.Oll ~:aticarnellte em 'V.1gor .. na!., que nab~rªlrrt1tt~~ . ..q,,-~~p,~ne~:. 
s qlle col ma demonstram 9ue o S .. · O ~mal C-oy;.no :ncontrQu, P!llS, o ;~om·á. em norp._~A{\l-,Q9wi§;s&Q:~,õ.ç;;:~: 
nador pede- aCêitar o €'nca~go. cplllo a~unto tw.nu.tl.l.ad-o, de um lªdD, t~l:n gísla<;:8o Soci~J., .. Qcu Jpre_cer ,favorâ
forma de colabOl'acão _louvaye-l. mte· slst.ema de C01l~~lf[m.;nto de aluguels -vel ao proje .. t!L!íi ,}:.l,él,- V:1f J-~B:·_ 'dó 
grando-se na Fundaçao COr}.1 a sua que s'p Ve-m alI astaPdo desde 1900 1964 qlfe está. asstp:t redigj-~o: lLffi)'" 
dinfl.:n'ca"_e p:oveitosa ativid[lde em é~'n pequenas illteraçõ,1$ consagradas ' - ~'4'''' , •••. _" --~.~ ._. 

:prol da. soc'edade, a cujos anseios em dinJcmr.} legais, t-odos com o 00- O -Congt'~;-;~; ~lid&l:l!?J.· ·d-eOl'eta-:~ 
cUmtlre atend~r, pr~cipuame-::tf', thl jetivo _de prcuogar a, ~ lei ~ 19~O" . Art., 10: 1'J~~~'- pr~qD-.õ~4~~:. ~ .até 
exerrí 'o de mnndilto ou na. d?S'l~. alteraçoes. e$Sj'ls que têm Sldo dlS~ 30 de nOVIJ!lJ!?t9-,jJ ... e",)j~JikA.v.1g~}l-

o SR. 4ARA(j STEINBRUCII: 

.0 SR. PRESIDENTE: 

(Nogueira (i:a .Gama) Tem a- I 
vra o l}obre Senador. 

O SR. ;\ARliO S1.'f:INBRt:CH: 

(Sem, revisã.o do orador) - Se' 
presidente, tiveSsemos tempo e cr 
daríamos ·a propçsiçáo, de vez q 
prezo de prqnOgação' vai até o 
30 de novembro.' do corrente am 

E:ntl'lú'em~ em recessO no dIa 
dez.embro: e o Govêrno v~m' ru 
C-ianào, desde I;l-bril, ,o 'envio _ de 1] 

sagem ao Congr_esso Nacion-~l 
regulal'lí a. locaçã-o de- im.óveis. 
o momento, porém, não.o #;. 
~QuerQ, com estas breves pala' 

fnie ... ; , Cf)lU. . que.' a representação 
semI do, que int.el"Pl'eta o pensam 
dO' Govêrll0, !flClam.e dq .PQ4er ; 
cutivo t) envio- da; me!1sa.gem ta 
vb;es anunciada e até hoje nao fe 
tida: 'ao congresso Naciont1l. T~: 
hando o Pl.'a.zo para ea-ducidp..de 
atua! 'Lei do In!l.uilina.t~, nQ d~e 
de noyeml}rQ do COl'l'E'Jlte ein-!), I 

o Fooer ~OOtitlyo, de1.ltro ~dQ p 
pr~~critlJ pl:'.!o Ato Institucitl-ual 
'enyJ:1i Jt}.ep.sagem sôb!~ o &SSt 
f1car_emos 'sem J~glslaçao que r~ 
'a, locaéão de imóveis. 

Sul'p'rêeI1de~me Que s~ hça Il 
rogação tão ]imJm·dl}, quando ~e 
dCl'ia fezê-lo por lPuis t.erppo e, 
interv.!üo, ,que se r?ll1ete~se me' 
g~m J'n.o P!lq,er. ~:r#ihUvo prop( 
lei Que r:eg_esse 9 a.ssuntQ: (M 
bem!? ' '. 

P SIL Plt!'SfPENTE: 

(Nagueirj1 da Gam,a) - Cont
a di'}cu.ssá.o, (Pausa.) 

Mnis nenhurn "dos Se-l!hores SI 
dores desejandQ ia~er uso da. P 
vra, encerro a discussão. 

Em v~taºão o projeto, 
Os Senhores senadores que o a: 

vamo Queírmu' perm-9.necer senta 
(Prtlls,a.) 

Está aprovado. Irá à &'l.nção 

O SR. PRESIDENTE: 

(Nagueita da Gama) - Sôbr 
mesa declaração de voto firmMa 
nobre Senador Josapllat Marlnh, 
respeito de matéria, que vai Bel' 
pela Sr. 1° Secretário. 

~ lida a seguin!e dccIaraçú< 
. -voto: 

. Na, iorma dQ Regimento, difc 
que não pÜl'tkipei ça VQt~ção do 
recer da Com!ssão de Cop-st1tuiçii 
Justica. sôbre o req:u:erim~nto de 
sou signatário. . 
_, S.S., em 24 de ~et.ernhro de 1 
.- Josaph'!'t M ar.inlJ,o. 

O SR. PRESIDENTE, 
~c~ •• ;:, .• ,- .' 

•• .f.Nogueira da Gamo) _: A dq 
ração d~ voto que, acaba de Ser J 
irá à public(l-cão. 
4.Nada_ma.is havendo que tratar, 
encerrar a sessão,. designando, I 
a de amanhá, a ,seguinte 

ORDEM DO DIA _cnm1.énclp,. da Dl~ssão que lhe foi at,ri- çutida,s quantQ à sua, conveniência ~ eja, da L~L l}~~"1..}.oP; .. ik-~2.f!<.~ 
bl:;-td-r\. . OpOl'tIm id:;4p. Quando .da últimB. d b r1~ 19-Q'" Ire'~ S .- d 25 d t b d 191 

Se a Lei Maior não veda. exp"'es.sa· .pr(lr.ro~a~~o da ; ~i n? ~.:SO()'.' ,tive .çg~rn ~~~~re~ ,,~I')J.-,jVLl\~ .. .rI}~, ~ .. ~a_o e . e ~e em ro e', 
mente l'! partic1lpaçâo, e, a.o conh'árjo oc.asl;10 de Rpr~.sen_~r algumas ~men. Art .. 2º Esta ,lei entFa .el):l vi-:- (Sex.ta-feira) 
f'tstl'!nge fjxpte~amente os· casos ,de da~, _neste t:?le!lár1(), .Jlue, sofreram g'or na dat.a de "':sua pUbJicaçfuJ, 1 ' 
fn(·omr.?tJbllidade ,d~ fUi,óe!.i.. 'P-flo h.'\ QOJeçpe.s tie- mUl1lero.s Srs. Senado 4 Art. 3" Revo~(r.m-se B.s dispo~ 
como ;:ie lhe dar elastério. jnl.-unlpatí. Tes, N'. sições em contrário. . 
\!e-l ~<é "om a prec;nlla m:s~ãQ do en.. ElltaoQ, Q GQy--er~ encoJltrou, de 
cargo de a,;sJstência e-ocia~. no C'i':SO. um la~i-o, essa politlca çe . COngela· Permaneço, assl ... , )13 esperança de 

,A~$i!tn, a Comi::são df\ Cory.<;titujçâ.ó -m~Qto ,dos al~guém, aqnsagre.da desde que o Poder ~ecjtivo encrunmhe, 
,../.1p~f\f'.R, onínl\ nela ;mn-e!tj.)1ê!1ci~ e '1900,. e ,~e outro ~a?o um' decretú em tempo, prQJeto ){'.apaz de resol-
f'"...,,,"'rrli"' .... '!-,, 'n~,1'\H,..n.h'li~"Irlf' (lo artnw que lnvadHl Jt área. desse diploma le. I ver o problema. ! 
4B. d:l CO:1stltqiçán Federal. ao ;::a,oo gal e -que o alterava. protunda~ente. 1 lt o parecer. SI', Presidente. 

, ' 

DISCussãO, . em segundo turno' 
dia}, do Projeto de Emenda à Oi 
Utuição n.9 S, de 1963, originário 
CAmara dos Deputa.dos (n9 2-A-&S. 
essa. de origem), que dá nova re 
ção "" i I' do art. 28, d. c<>nstitUl 
lti'ederill (autonomia dos Muni.c1pl' 
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tendo parecer favorá.vel. SOl) n9 '101, 
cie 1963. da. ComisSão Espe'CLal. 

. 2 

Discus.;;ao. em t~o único, da r~" 
ia',(ã.c-. fmal (Ofereclda pela comksao 
de Redação em seu Parecer n° !.020. 
de 1964') do projeto de Lei da ema .. 
ra n Q 107, de 19-54 (n9 ~2.026-A-64 ne. 
Casa de origem) que autoríza a aber .. 
tura. do crédito especia.l de .....•.• 
Cr$ 13,5~O,O-n ao 'rribunal Regiona,l 
Eleitoral do Piaui, "pata pagament{) d~ 
divid-a de exercícios findos, 

:3 

l:>iSClli.::;ão em turno UlllCO, da re-
dação final (Oferecida pela COmk'"E8.0 
de Redação Final. Parecer nQ 1. a 17, 
de 1964) do Projeto de Decreto Le
gislat·j,,·o n q 53, de 19,/)4, originário da 
câmara dos Deputa.dos (nQ lô8·A, de 
1962, na. Cusa. de origem) qu.e l'efornta. 
óecisã.o denegatória do TrIbunal de 
Contas da União referente ao regiS
tro ue contrato celebrado entre o Mi
nistério da Saúde e o ESta<l? de San_ 
ta Cata.rinn, PEtra desenvolvImento da, 
campanha de pro.fUaxia contrs a ver-
1l1ino.se. 

8 
Discussão, em turno único, do Pro'" 

jeto de Resolução w~ 4{t~ de 1964. de 
autoria da. Comissão Diretora, que 
a.posenta. Claudio de Queiroz no cargo 
ti. CNoje de PortarIa, PL-3, <lo Qua
dro da Secretaria do SenadD Federal. 

9 
Disc.ussão, em se3undo turno, do 

projeto de Lei do Seua<io n" 21, de 
19tb1. de aut-oria do Sr, Sen3nor :rodo. 
mundo Levi, que dlspõe tôbre faltM 
ao serviÇo de trabalhador estudante 
(s.provado com emendas. em IV tur
no, na sessão de 19.8.64), tendo P.a .. 
recer n" 872, de 1964, da. Comissão 
-de Redação, ofett'lcendo a r~dação do 
vencido. 

&stA 'f-ne-e.rrada a sessão. 

(Levanta-se a Sessão às 18 ho
ras e 50 minutos). 

ATOS DA COM!SSÁO 
DIRETORA . ' 

,_ ,. 1 Em reUDjão de 17 do corrente mêS, 
D~scu.~"ao. em twno úmco, da r~, a CQmt:;sã,o DiXetOl:a. Teallwu, as se .. 

daça·o fln_al lofel'ec!da pela. Comissao guintes prQmoções, na. carreira de 
de Redaçao e~ seU Parecer nQ 981, de Auxiliar Legis1IJ.tivo. tendo em Vista 
l.964) do Projeto de I:?e~retg l.eg1s1~- o di~posto na Resolução nQ a de 1964.: 
tIvo nO 13, de 1964. orlgmárlo da Ca.. , 
mata dos Deputados (nQ 145-A-64, na .A cM.sse PL-7 por merecimento: 
casa. de origem). que manté~ _o aJO 
do 'l'l'ilmnal de Contas I da Untao de .. 
negatório do registro • contrato de 
oempré.atimo, coro recur,sos pl'ovenlen
tel:, d.t colocação de "Le.tras do Tesou
ro", no v{tlol' de cr$ 560.000.000.00 

Ary Felic1ano de Araoujo 

nonaldo Facheco de Olívell'a 
Vicente Ollveil'a (ie Lara. Resende 
Maria Cla.ra. CoelhO Baumann das 

(quinhentos e sessenu.; mUbôe-; de Ne'vea , 
cruzei rOS \ , celebrado (?l1tre a. r1riião 1 Claudio Julio ~e'i.tílS CatnNto 
Tederal " o G-ovêrDO "do Estado do (' 
Ce:xrfl. José Ney PassOs Dantas 

5 

DI_.sCUS~,ii,o, em turnQ "Únic.o, d~ ~ 
d:),~áo final (oferecida, :pela COU1lSsao 
à'T RI?Jia;ção em seu Pjlre~er n" 1. 018, 
dê H~641 do P,ojeto dfj Decreto Leg:S .. 
lath'() 1)~ 76, d~ 1964" originâl':a da 
Câmara dos: Deputadl'lS (n? 141·A-64 
na eMa de origern.) que mantém o 
ato do Tribunal de Oont6:.s da União 
que recusou registl:"o ao contrato de 
empl"pstimij. com rect,trsos provenien. 
tes çfn colocação l~e "Letrn:s {lo Te .. 
SOllW', no valN de ICrli 50.COO,OOO,()O 
(c:I1Qúeuta, nlilhõe"l d~ Cl'ilZeíro5l. ce--
leb:-ado fmtre o. Uni~o e o Govêmo 
ÓQ Estado do PlauL~ 

Discu 'ilião. em t~rlllo tiIDCo. da rs.. 
dação final (Qfere<!ida- peja Comissão 
de neànção em seu Parecrr n~ 1.016, 
de 1964) do projeto! de Decreto Le
gLeJativo nO 82, de 1~64, originário da 
C{l.mara dos Deputados {n~ 151-A~64 
na Casa d-e origem1 Que mantém .o 
ato do Tribunal d~ Co::lt.as da. União, 
que recusou registrp ao contrato de 
ernp-réRtimo, no val~r de ........... . 
2CO .00{}, OQO,OO (dt1z~ntos milhões de 
cruzeiros), celebrad~ entre a União e 
o Govêrno do E:;ta.do do Rio Grande 
do Norte, com rec:~roo!) provenientes 
do. colocaçã-o de "'L~trr.s do 'l,'esourO". 

13ranca. 'Borges Góes Bllkaj 

Genoveva Ayres Fe:l'elre. Di8Q 

Helena Bl'own 

Antonio COl'rêa Pacheco 
A 1n~ma. classe, por -àntiguictade 

Maria Regína CO€lho TeixNl'a 
Romeu Arruda 

susy Cunha e Cruz 
Ev"oandro MC'iQlJH,a, 

JOSé Aristides <f.-e Moraes Filho 

Willi'am Lima Machado Newtott 

Glúlherme Qracindo SOares Palmet· 
ra 

Ferix: Antonio Orro 

Helena Ruth L~re.l'ljal pal'las Ri
g<>lon 

A PL-3, por merecimento 
Arlete Belota. Tapajós 
Cid Sebastião França Bru$ger 
Dinnh Martins Perac10 

_i<ulo Viruma 

D1'va Faloont 4.e Ca.rvalho 

Alberto Pereíra da. Cllnhll 

Marcel<) Zambont 

Terezinh~ nuatt~ 

* 
Luiz R""'to Vielra da Funseoa 
EduanIO Rui Barbose. 
Laurita Fanaia. 

Enauxa Lúclq de Souza 

Eduardo Leão Marques 
SylVia MInazi MantovaUl 

Artemira Sampaio 
111NJO Rodrigues Figueiredo 

F:,ànt"iseo Gonçalves dt! ArauJo 
A PL-9, pOr merecimento 

Victor Itesende de Ca.stro cajaào 

l\farilia. Brlcin OolheI" da Sl1va, 

Edina Borges de Ollveira 
Iracema da costa Silva e Col,sb'o 

Luiz Carlos de Oliveira. Chaves 
...\!pheu cordeiro dos santo~ 
AJ'tton José Abri:tta 
CelSn Luiz R,al11OS de ~~e(Jeil"os 

VilSon Taufik Ch€::illale. !Dclnido na 
cla '5(., em "irtu1e de sua. readaf.!taçJ!.(. 
8,ut~djzada peld. Comi'.ssfto Dlret.Ol'€l, ~m 
[(;l1nlâo de 6 :te r.gôs...o de 1964 

A P!>9, per antimJldade 

Maria de LOllrde's Pe~ltt. Bel:sa"H) 

Paulo Irineu POl'tes 

Rubem patú Trezena 
D.'Ümar Geraldo LaCt1'da Quitnaf,lel) 
Maria de Lourdes Veiga 

Léa. ArauJo de Plna 
Paulo Rubens l'íIlheiro GUlmal"ãe3 

:Nilson Roberto de NOYQes Carneiro 
Campelo 

Enunanuel Nov8es 
Promovl.'!u, amd'l, U!l. car;eira de 

AUxmar de J:!arta:r.u., de PL-10 a PL~il, 
por merecnnento. na va.ga decor1'en~ 

te da. a:posent,adol'ia de JIlVentiDo 
Afon~o >ia Silveira" WilSOn PeretrQ de 
C~rvalho. 

Secretaria de Se:nadn Federai., rn 
22 de se+pmbro de, 1964. ~ Evandro 
Mendes Vianna, ,Dlretor~Gei"a1. 

Projeto de Let da Câmara. númerQ. 
115, de 1963 - tnúmero no senado} 
_ projeto de !;ei n~ 3. 90a· 'B-{i'l -
(número na. Câmara). _ Altera I) 

art, 19 da. Lei n? 2.586, de 5 de se_ 
tembro de 1951j, que reestrutura () 
Quadro <te Ofjciais .. lnten1€ntes dI) 
l!:xército, e dá outras providência". 

Proj€to d~ Lei da Câmal''il, núme,:{) 
121, de 1963 _ (número no Sc..~.lGo.l. 
__ pl'ojeto de Lei nP 1,o56--b-".] -
<número na Câmara) - DiSpõe sô .. 
ore a aquisição. por Governos es-. 
trangei,ros, no Distrito Federal, de 
imóveis nec<'..S<;ários à resld~nc~~ ,.I--:~ 
~gentes diplomátlc0.s da.o:. ret.pectNa.,. 
Missões Diplomáticas, . 

Projeto de Lei da Câmàra núm?l'i) 
147, de 1963 _ (~úmero no Senado) 
...- Projeto de LeI n9 1.790-13-56 
(númer Qn~ Càml\ra). - AcreSCenUl. 
um parágrafo no artigo 853, do Córi.i .. 
go de Proce53o C'-vil. 

Projeto de Lei da Câmara númer{) 
2, de 1964 - (número no Senado) 7"" 
Projeto de Lei nO 507-J3~63 _ (nu .. 
mero na Câmara). - Concede Isen .. 
ção de licença prévia e de impôst() 
tie impOrtaçâo e outros. trib'l.ltos e ta .. 
)r:as para donativos consignados à As .. 
.\;ocíaçâo Obrn.s sociais Irmã Dulce~ 

Projeto de Lei da Câmara n(:;m::'Q 
& de 1004 _ (número no Senado) -
projeto de Lei vI> 4.273-J3.-62 - (nú ... 
meto na. Càmart1\. - A\ltoriza a. 
\)ermuta de hnóvels ente!' a União e Q 

S5t.,g,rlo do Maranhão. , 

A CAMARA DOS DEPUTADOS 

Projeto de Lej da Câmara r.ú:neT' 
170. de 1962 - \'l1únlerO no senadO) 
_ Projeto de Lei n'? 3.:""j.l)~B·61 
(número na Câmara). _ .!!:enta dog: 
:.n-'posto.3 de import,wão e de conSll" 
lnO bem oomo da tRxa de despacho 
ndUllnejl"o, os ve1cul0,"I espl ~~aí.<; des .. 
t-itlad"<; a uso exc1mívo de 1:J:lraplt?0"i~ 
cCS Otl. de pe<;sOUs portcdoTa'l de de .. 
feitos fisícos que a'i ínc':!pac:.ter~l. 'P11"l:\ 
a utiUz~çãO do<; mGj:~'::. ~:)r.1nns. 

P:' ~(to de Lei da C5m'"\rfl número 
81. de 1963, _ (número no Sen?,t:.()) 
_ Projeto de Lei nQ 2,9GG~B-061 
Inúmera na Câmara) _ Dá. nova. 
di'lcriminaçfio às rO(ioviQs BR~23, BR. 
24 BR-5l BR-75, 13R-76 e BIl-9S, e 
dà outros' providências. 

pro'eto de Lei do Senado número 
R h d t ' , \ ~ 77 de 1963 - '''era a r""," d. esel1 a a~ ma en~s VI) auas! art, 82 d; Lei n' 3,8n de 26 d. 
durante o mes de maio de 1964 agOsto de 1960, , 

ORGANIZAvA PELA Sl~OPSE D~\, U\pr~st:l,tfldo pe',o Sr. Stn: do" Ar. 
S ~ÇAÜ DO PItO'tOCOLO GETi.AL thur V1rglho). 

DO SESADO FEDKRAL Projeto de Lei do Sen'" do núm-erQ 
A SA.NÇl.O !34, de 1963 _ InclUi na rt"t;1ç~o des .. 

Projeto de Lei da CDm~1"a nülIlero 
33, de 19-63, - (nfun:'ro no Sena.dO) 
- Projeto de Lei nO) 3,,;:,,?~q<)'1 __ 
(número na Câ.mara) ...... R"~ll}l 3 
e:&ecuçã-o do I1tt. 89 da Lei n9 45S, de 
29 de outubrQ de 1948, que di'Spõe só· 
ore a e.xten~áu de vantagen.~ do mon. 
tepio do militar. 

critiva t\ que se refere a Lei númef;:) 
2.975, de 27 de uovcml:J.ro de 1956. t\ 
rcdovia MineirDs.C-o~hn~con'mbá. 

(Apres['ntadQ pe'f,o Sr. E',enador Lo .. 
pe, da Costa e outros 8rs. Senado
r(5) • 

A PR011ULGAÇ;.D 

PrOjeto de Resolaç?o n ú m e r o 
Projeto de L:' da ctnu-ra núm:l'o 17, de 1964 _ A}JosentR JllW:i:;no 

7~~ de 1963 - (númt:ro no Senad~J A!fc;n.~o da Silveira nO ca:':'{o de Che_ 
- Projeto de Lei n9 1.915-B-ôO _ fe da Portarin do Quadro da S:,~;,e .. 
(núm~ro na O'Jma:ra) _ Inclui no taria do senado F~d€.'l"at, 

V:.s:n .. ~ão, en1 tUjrno único, da r~
(t''1c:50 nnal (oferet~da pela Oorolssão 
tle nC'da.ção em .seu Par.:-cer n' 1.015, 
dr> 1954) do Projett) de Decreto Legis· 
lativo n 9 9-':1, de 1964, originário da. 
C~rn"'l'a dos Deputados (n9 l33-A-64 
:o".', Ca.s~ de odaell\) que mantém de-
11"'''::',':0 d~neq;atáriR' do< Trihunal <le 
TrflJltnul de cont.$ da União ao re· 
. ~i-<;tT"? de contr:a.to de empréstimo, no 
ul{)r de Cr$ LnoO.OOO,~fO,{)O (um 

tlUllfio de cruzeirqs). celebrado a 19 
de Jnnb.o de 1963" ent-re a União Fe. 
t1eral e o OovêrnOl do Estado de per
'Il~buoo, com rejeursos provenientes 
, da colocação de "tetrO,-.s do Te-.Souro" 

Fernando Silva. Pn]:nu Lima 
Lélio Pinto Ferr.z 

P13no ... ,,<Xiovivr;o NacJon ' 'l ': .. :; .... ,~ ~ l,.; 

entre Rio Verde, no E!;tndo de Goiés (Apr~cn,.ado Dela Com.,.o:,:.:...o D.T;; .. 

(13R-19), a campo Grande, no Esta~ I tora). 

José Carlolb :?-,~:rtc de Mendon~a 
Clark 

Jacy de B.·ito "Freire 

A PL .. 8. por anUgulclad. 

Helio Dolhex da Silva 
Celso de FreltaB Cavalcanti 
lza bel Magalháes Rvangellst .. 
Alexandre Marques de Albuquerque 

Meno 

do de Mato Orcs,:-o CBR-l6J. t ProJet.o de Re."?lUÇftO ? ~l m c r o 
Projeto de Lei d", Câm ~rn. 11~m~l'O ~9, de 1964 --: ,C~_.~de mlto,iz,1.,~;ãO ao 

77, de 1963 _ \'Iüim~ro no Sen3do) l.,"<:;~'\~·or L'2,:!l~.(lt~,? pr"-3, .JOr.e Ar. 
- 'Prolct<;) de Ui n'1 67-B-63 _ (nú- thur Alvf'~ d~ qzul! RiO", p:tra inte
mero na. Oâmt'l'!l). _ IncJul no Pl,.t~ gr:,:ll" a Ccm1SSao ~t.('r:n3cl.:,;~nJ. d, 
no Rodov1ãriD ~;):;'')n'3:1 a l:~'\~:> n:')- T~rn1cos em Alfabetlz'H;.5o, 
Gl'antie-Aceguá. (Apresenbdo peJa CO'U!3;.':.3 nre • 

Projeto de LeI da Câmara u·::-- A:.O! tora) . . 
113, d~ 1963 - .m.11mero F'J Se11ado) Projeto de b"'Cr~lo Le~L~ktnV. o. !~<1."1. 
- Projeto de LeI nO 500-B-63 - {n'Í- merD 38. de 1963 _ (número 10 c:{" .. 

mero na Câmara} - Fixa O dia 25 nado) - Projeto de Decreta L;.>"ú>. 
de maio como a date eomemorátiVB.jlativo n'1 H1I-B.·61 _ (n-::"'-"~o "'n:) 
do trabalhador fura.l. CAma-til}. _ Apro'l'~ o COl1Vl"Uo de 
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g-y_ e.Cãi110:0 Cu:.tural entre o c.:,.-;~r~ 
IVo õJ. República dos Estados l'nidos 
C;o· B:a.sil c o Govêrno da RepúbHctl 
J':J. nJ., usinGdo em 6 de sete:ll1,)fQ 
45e :95-8. 

P '":.:2to de D:-creto Legislf.i';,vo !:ltl
Ir.lO:1j 46, de 1963 - (número no se· 
L;<~}.' - P:OJ~i,D de Decreto Le-:;~--,.1-
1~··" r~() 32-:\A;3 _ (nJmerO 11, C:1. 
inan). _ Aprov~ a "Convenção In
l1erna-l':onal de Telecomunicações", 
~l:marlo pelo Bra,s:il, em 21 de dezem
b.o de 1959, })Crr Ocasião d.3. "';nfe
ire~1:'.a p;enipotenciária rntern;lciona-l. 
leal~· 'Jda em Genebra, Sul..: J... 

:F·.·l'.~E'to de Decreto- Le~islatjvo nu·. 
t112~·O 49. de 1963 _ (numero no se~ 
lu·do) - P.. .. ojeto de Decreto Legisla~ 
tive. nC! 69-A·63 - (número na Câ
;maj':ll - Mantém decll)âo denegató ... 
!1"i:l n. conírnto ,celebrado entre 0- De
lh-t.:all1ento dos Co:reios e Telégre.-
1n em Belém do pará,. e o engenhei
rO' d\ í1 Luiz Alves. 

·Re-que:.-imento n" 102, de 19M _ 
D.:> SI'. Senador· Jefferson de AgUiar 
~vJ;i:l;.:lndo tenham tramitação em 
tonjunto Os seguintes PrOjetos: PrO
je~-o de Lej do Send-do n9 43-63 e 
P!c;>jeto de Lei da. Câmara nQ 24'-63. 

- ='*"' 

Parecer n~ 154, de 1004 - Da. CO~ 
missão de con.stituição e Justiça. pelo 
arquivamento dOS Ofícios ns. 209-G 
(3) e 7S{;~P (d), do senhor' presi
dente d.& supremo- Tribunal Federal. 

Relator: Sr. Senador J~erson de 
Aguiar. . 

Parecer nO 163, de 1964 - Da Co
missão de Constituição e Justiça pelo 
arquív-amento do telex do :Sr. Uo ... 
vernador do Estedo da GUBllabura, 
comunicando que o Serviço de Po~ 
lícia Marlt~ma e aérea. passou a ser 
exercido por Deãegacia criada. pela. 
Portaria de, Senhor Ministro cI' Jus
tiça no dia. 13-3-64. 

APREOIADAS 

Mensagem n9 54, de 1964 _ MÚ4 
mero no senado) _ (nt) 96 _ ,na 
Presidêncla) - Do Senhor Presiaen
te da Rellúbli<:a. submetendo à apro ... 
vação do Senauo Federal () nome do 
Dl'. Oswaldo Trigueiro de Albuque,;:-, 
que Mello para o cargO de Procul'3~ 
dar GCl'.e,l (ta. República.. 

:M:cnstl-gem n9 57, de 1964 _ ... 'nl.l
me:'O no St:nado) - (nO 98 _ na 
Presidência) _ Do Senhor Pl"e.siden4 
te da. República submetendo à apro
vaçãO do senado Federal o nome do 
Engenllieiro PUnio Reis de Oanta ... 
nhede Almeida para exercer o :1:'· 

R.€que~·imento nÇJ 103, de 1964 ga de Prefeito do Distrito FederlQ1. 
Do ~ S~', Senador Bezerra. ~eto e ou- Mensa.gem n9 58, de 1964 _ ,'l1Ú-
tr~;,; ...,105. Se~a<lores solicItando, nt?'s mero no sen.ado) _ (n9 99 ,_ na 
te~mos do ft!'tlgO 32~ n? 5-B, do Regl- presidência). _ Do Senhor Pr~i4 
m .... !)to Inter-?o, urge-?cla.. para o pro- dente da REpública submetendo à 
j~to d{! OeCl eto LegISlatlvo n9 46, de aprovação do Senado Federal a de-
1~63, signação do General de Divisão Ju-

Reque!'imento n9 106, de 1964. _ racy Montenegro de Magalhães para 
D~ Sr. Senador Nelson Maculan so- exercer a função de Emba!x:.'ldor Ex
licitando, para o estudo do Projeto traordinário e Plenipotenciário d/J 
de L:.l <l.a Câma.ra, n9 30. de 1964, seja Bra.sil junto ao Qovêl'no dos Estados 
con.:.,,·lt.mda uma Oomissão Especial Unidos da Amêl'i~a. 
de 7 ,sete) membros, devendo a me~~ 
nu :e3_izar o seu trabalho em pinta 
cEas, 

Requeriment-O n'? 134, de :9::" _ 
~D Sr. Senador João Agt'ijJlllO solí~ 
Cli-ando a transcrição nos Anais do 
Een<l<io do àiscur~ proferído pelo 
Eng~heiro Elie-ur Batista da Sl1va, 
!lO <ha 30 de abril último, quando 
transmitiu o cargo de Presidente da 
Companhja Vr3,)e do ruo Doce e. ~eu 
sucessol". 

?a:ecer n~ 40, de 1964 - Da, Co
lillssao de Legi.slação Social para que 
O Projeto de Lei do Senado nO li de 
1954, fique sob!"eestado e apenso' aú 
da Reforma Administrativa em. t.e-mp~ 
~pOTtunO. 

1?elotor: Sr. SeJ1o.dOt WI\1fredti 
Gurgel. 

:Parecer ll() 103, de 1964. - Da )-
~.~âo d~ Const.ituição e Justiça So-
hC1tando que o projeto de Lei ào .~ .. -
Dado n9 &8, de 1963, tenha tramIta,
tão conjunta com a proposição )!'iun 
"a da ctmal'Q. dos DeputadO!.. 

Mensagem nQ 62, de 1964 _ (nú· 
mel'O no Senado) _ (nO 109 _ na 
E'residência). - Do Senhor P:-!'si
dente da· República [;ubme~endo à, 
ap.rovação do Senado Feé.._::l! a jndi~ 
cação do Sr. Luiz de Moraes B:>l·. 
ros, para o cargo de Presidente do 
Banco do Br.-:wil S.A. 

Menesagem 119 63. de 1964, _ 'nú~ 
~Cro no .senado) - (nº 110 _ JlG. 

Presidência) - Do Senhor Presiden ... 
te d;\, República subinetendo -à npro~ 
va,ção do senado Federal a indicaçã.o 
do Sr. Casitniro António Ribeiro 
para o cargo de Diretor da CaTt,~i~~a 
de Rede~contm: do Banco do Bra~ 
sll S.A. 

Mensa.gem nll' 64, de 1964 _ rntl
mero no sel1:tdo) - (nll' 111 - na 
Pl'e.sidência). - Do Senhor Presiden
te <:la República. submetendo à apro .. 
vação do Senado Federal a. in<1ica~ 
ção do Sr. Denio Chagas Nogueira. 
pata o oorgo de Diretor Executivo da 
Superintendência da Moeda e do Cré
dito (SUMOO). 

Men.<;agem n9 66, de 1964 - (nú
Relator: 

Aguiar. 
Senador Jefferson de mero no senado) _ nO 103 _ na 

Presidência). _. Do Senhor Presi
dente da Repúbli-ca. submetendo á 
aprovação do Senado Frdera,l a de ... 
signação dO Sr. Rygo.s Chagas Pe .. 
reira pClra. eXercl~r .a. , função de Em~ 
baixador Extraordiná!'io e Plenipo
tenciário do Brasil junto aO GOVêol'110 
da República. da Nic!U'aguA. 

Parecer n\!' 114, ,de 1964 _ Da Cp4 
mi.s.s~ de Constiiuição e Justi~a p~lO 
Cl.xqulvamento da Indicação n() 4, de 
1961: do S1'. Senador JeffeI".5,Jn de 
Agu:ar. 

Mensagem nO 72, de 1964 - (nú
~arecer nl) 116, de 19t14. _ Da ClJ- mero no SeM.do, _ ,'119 123 _ na 

mJss~ de constituiCão e Justiça. pelo Presidênc.ia). _ Do Senhor Presi .. 
GrqUlvamellto do Oficio n9' 41l-P-58 dente de. República submetendo à 
f1~ do $1', - Presidente do Supremo aprovação do Senado -Federal fi.. no
'I'ribunal Federal! no que se refere aO meação do Fmbs1xador Ant.ônio COr .. 
neeurso E1traúrdináriQ n9 14.136 do rêa. do LagO- .. Ara,. exercer a. função 
E'$iado do Pará. • de Chefe da Del~gação do :Brasil em 

ltelator: Sr. Senaõor Jeffer,<;on de Genebra. 
Aguiar. REJEll:TADOS 

Parecer 111l 117, de 1964. _ Da CG-- Projeto- Ge Lei ·dil Câmara mír.tero 
rn,issãe-. de- Ct'mtitulção e Justi-;a pelo 82,. de 1963 - (nÚIilerO na Senado) 
s.rqUl~ .. .amenLo dI) Oiic~o do Sr. pre;" - Projet{) df' Lei n9 3,479·B·6-1 -
!idf'rJt~~ rio, f,ut)Iemo Tr}bUl1~1 FK~eral., (número :na ~'nar.a). - Amp~la o 

HeJttt-or: Stm.G-Q'or Momo ATinl\i. "a1c-lin.ce do art. 29 do Decreto-lcl !l'IÍ-

mero 5.343, de 25 de março de 1943, I Projeto de Lei do SEnado n 9 ~39. 
qUe dispõe sôbre hBibilitacão pa1'4 di· de 1963. - Transfere Q arrecadação 
reçãi? de educação f151oo, e dá outras integral dQ Impôsto Sindical pal'a as 
premdéncias. entidades sindicais. ' 

Pr()jeto de Lei da càmara número (ApresentadO' velo Sr. 
S, de 19&4 - <número no Senado) Vas:::once]os Torres). 

Senador 

_ Projeto de Lei nº 4.411·A~62 -
(numero na Câma-ra) _ Autoriza o 
Poder Executivo a 'abrir ao Poder .. Tu~ 
diciá.-rio - Tribunal Regional do 
Trabalho da Prinleira. Região _ o 
crédito suplementü de cr$ •..•...• 
8.602.8-77,00 (oito milhões seiscentos 
e dois mil oitocentos e setenta e 
sete cruzeiros). em refôrço de dota· 
ção orçamentária. 

Projet.o . de Lei do Senado r.ümero 
66, de 1954 - AutorIza a construçã~ 
do prédio ·da Faculdade de. Direito 
do Espirito S!1nto, e dá. outras pro
vidências. 

(Apl'eswt·3.do pel,)s siso senadores 
At,tilio VivacquQ e ~uiz Tinoco). 

'Projeto de Lei d:> Senado número 
20, de 1M!) - Insqtui a cooperação 
entre a Uniã~, a<: lJndades Fedel'nti
v.as, Os Mun.icípi.os. Auta!"quiDs e en
tldades partIculares pare. solução dos 
problemas urbanísUI~os e habítacio
tlttfS, cl'ia o Fundo dI" Habit~ção e o 
Conselho Nadonal de Urbanismo e 
Habitação. . 

,'Apl'esenbdo pelo
l 

Attilio Vivacqua) . I 
SO' .. Senador 

Projeto de Lei do ':Senado núme:'ô 
45, de 19(H - Dispâe sôbl'e congela-
mento de preços. I 

(Apresentado pelo Sr, Senador Alô. 
Guimarães e oU tros ,31'S. Sena<\ol·es). 

Projefo de Lei do Senado número 
26, de 1963 - Autori:~ o Poder EXe .. 
cutivo, através do. Ministério da.. saú 4 

de, 'G. insta-lar um hos,pitaJ cen~!al no 
municIpio de DUQue ',(le Oax1as, no 
Estado do R.lo de Janeiro, pua. aten .. 
der (!, es,,3. c!dJ.-de e 'às vizinhas de 
São João de Meriti, Ni16po-H,s e Nova 
Iguaçu. . , 

(Apresentado pelo SI'. senado!' Vas~ 
conceles o'l'õrres) . 

'Pl'ojeto de LeI do Se~QdO n9 58, de 
1963. - Considera. quites com o ser. 
viço militar Os alunos Que concluiram 
com aproveitamento o. curso do Ser
viço Nacioll!!l de Apre-ndizado Indus-
tri.l. (SENAIJ. . 

(Apresentado pelo Senhl)l' Senador 
Vasconcelos Torres). 

f'rojeto de Lei do Senado n9 68, 
de 1963. _ Acrescenta parágrafOS ao 
artigo l' d~ Lei n' 3.529, de 18 de 
janeiro de 1959. (Remuneração do 

Projeto de Lei do Senado n9 167, 
de 1963. - Dtspõe sôbl'c o ~a~árlo da 
tmbalhadol'cs que servem em locais 
insalubres. 

(Apresentado pelo S,· Senador 
Vasconcelos Torres). , 

Projeto de Lei do- Seaado n~ 172, 
de 1963 - Suprime franquias ou 
isenções de tarifas dos ~ervíços pos
tajs e de telecomunicações prestados 
pele. União. 

(Apresentado pelo Sr. SenAdor 
Bezerra Neto). 

Projeto de Lei do Senado n9 182, 
de 1963. - InstitUJ: as Linhas Aél'edS 
Brasil S A. e dá. outras providências. 

(Apl'esentado pelo 51',- Senador J3e~ 
zelTa Neto). 

PrOjeto de Lei do Senado n9 1, de 
1964, - DisPõe sóbre fi. obrigatorie
dade de aproveitamento do pessoal 
demitido da Rêde Ferroviária, Fe .. 
deral S, A. e dá outras provjdências. 

(Apresentodo pe:lo Sr Senado!' 
Vasconcelos Torres). 

Projeto de Resolução n9 3, de 1964. 

- Acrescente dispositivo ao Regi ... 
rpento Interno, sôbre leitura dGS pro
posições apresentadas. 

(Aprcsenta-do pelo Sr. Senador Fi .. 
Unto Muller). 

Projeto de Resolução n9 9. de 1964. 
- Suspend'e a execução dos decretos 
ns 25 e 29, de 25 de ma.rço de 1953, 
n~,pect.ivanlente, da Prefeitura Muni .. 
cipal de Pa.l'nQiba, Estado do Plauf. 

(Apresentado pela Comissão de 
Const.ituição e Justiça). 

PROJETOS DE LEI DO S,",'lADO 
APRESENTADOS DURA~TE O 
~ms DE MAIO DE 1964 

Projetos de Lei do Senado n 9 .21, 
de . 1964, - Dispõe sôbre" faltas ao 
.serviço do trabalhadQ!, estudante. 

(Apl'esenk\.do pelo Sr'. Senador 
Edmundo Levi). 

Pr{)jáeto de Lei d'o Senado n9 22, 
de 1964. - Inclui no Plano Rodviá
rio Nacional a ligação Lábrea (Ama...
zonas) A BR-29 <Rondônia). 

jorna.lJsta aposentado)' I (Apresentado Pelo Sr. 
(Apresentado pelo S1·. 'Senador Gil- Gol<lwas.ser santos). I 

Senado!" 

berto Marinho). I 
Projeto de Lei do Sel:.\.Sdo n Q 98, de 

1963. - Altera o Código Eleitoral. 
(Apresentado pelo- Se.nhor Senador 

Eurico Rezende) . 

ProJeto de Lei do Senado nl] 103, de 
1963. - CrIa. o plano de Aproveite.
mento de Energia. Hidrá,ulica e va,
lorízação do~ Vale do Rio Pa'ríba., 'e 
dá outras -providências. I 

(Apresentado- pelo Sr. SenadO!: 
VasconcelOS TorreS). 

Projeto de Lei do Sena,do nl] 118, de 
19-63 - Submete concessões de ener
gia hidráulica e planejamento geral. 
e dá outras providências. 

(Apresentado pelo Sr. e:enadcr Vas
concelos Torres). 

Projeto de Lei do Sen~do n9 126, 
de 1963. _ Define o que sejo. nlcnor
AprendJ.z face ao Decret()-·Iei n9 5.452, 
de 1 de 'nlQio de 19-43, «(Ã1nsolidação 
das Leis do Trabalho) ~l~ dá outms 
providêncJas. 

.' 
Pl'ojeto de LeI do Senado nO 23, de 

1964. _ E' d'eclarado (ó Dia. de An .. 
cruetà o dia. nove ·de junho. data da 
morte do. Padre JOSé Anchieta". 

(Apresentádo pelO Sr. Senoador 
vasconcelos Tôl-"l'ef3). 

Projeto de Lei do Senado n!J 24, ãe 
1964. - cria o registro para tôdas a~ 
transações de compra e venda sôbre 
automóveis. 

(Apresentado. Pelo Sr. Senador 
Aarão Steinbruchl . ~ 

Projeto de Lei do Senado n9 25, ds 
1964. - Dispõe Sóbre a. promoção de, 
oficiais das Fôrças Armadas. ,~ 

(Apresenta.do pelo sr. Seno.dor 
Vicrorino Freire). 

Projeto de Lei do Senado n~ ~6, 
de 1964. - Dispõe sõbre anot.aç6ea 
na carteira. profissional em caso de 
reclamação na Justiça do Trabalho. 

(Aprooentado pelQ Sr Seuadoy 
Aarã-a steinbruch). 

I 
(Aul't'Sentado Delo Sr.' Senador Projeto de Lej do Senlldo niJ 211. de 

1964 _. Dispõe t.ôbre 'ütgens ao exte ... Vascôncelos Torres). 
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~ do pe..'L"-ilal tlocente e "'..1 ..... 1 .... istra.~ . viço de prcteçâOo aoo Indios, do Mt· (número na Camara) - Est-eude ac.! versal, reo.li2adQ em otaWV!,.. - Ca-
-, --- d A I MUllk,'plo de Barroso fi, J·urisdição <Ia I nada, - em 3 de outuo:"O u-c 1951 vo das universidades Fed-erais. n;stério a grlcll turn, 

t d 1 S o;:' d l\II junta de Conciliação lo! Julgame!lto I Projeto de Decret-o LeO"islat1yo n Q 19 
~presen a o pe o r. ~na Or em prOjeto de Lei -d,s Câmara. nll 42, cie :Barbacen;l.. de Hl64 (número no Sei'Iado) _ p;o~ 
e Sá) • de 1964 (nurr..er-o n~ SenadO) - Pro-

3 d 9"62 (liÍ Projeto de Lei da Câmara n9 53, jf:!t:> doi! Decrert-Q Lrgislatjvo n9 63-.1\. 
Projeto de Lei do Senado n9 28, d(~ jeto de Lei, n'? 4.39 B •.. C.1 ~ 1 • de 1964 _ (número DI) Senado). de 1963 (número na Câmara) -Mau ... 
~ - Cr~1i- o Fundo de As~istência mero na Camara) - Dlspoe sobre a ,. 1 tém o ato do Tribunal de Ccntas da. 
-cterlnár1.a e dá outras providêncla.s,. con"bage'll1 -de tempo de servI,ço d~ ProJ;to de LeI n9 2.~32J:s...:.. de ,.,196: Unip,o dentgatóriQ de registro do cún .. 
Ap!'e~ent3.<lo pelo Sr. Senador Nel .. i ex-di,!,tiStas de ob:·as do se:'vlço Pu- - (nUI~erO lla. ~ã.I?~1~) , ::r:r .... ns. trat-o celebrado entre o Instituto de 
~n M .... tculun). 'blico FedeIal. fere pu.~a os ~ll1_sterlo"" Mll-ta1 es, \)'-; Zcot~nia. do Departamento Nacional 

PROJETOS DE LEI DA CAMARA projeto de Lei da Câmara. nO 43, lJenSlOnlstas l~l~itar~s ~tualmente \:In~ de produção Animal, do Minj~tério d,lo 
, c nadO) pro· culad,o.<:: aQ Mmlsténo {ta F\:lzendn pa- Agr,'culbura, e a f,'rma CIRB S. A. 

RECEBIDOS DURANTE O MSS de 1964 {numel'o no >:Iç - - ! d t . 
d L ' '1 "24 A de 1°°4 tnú ra. ms e pagamcn o. Comércio e Indu· stria, para. fOrneci.-DE MAIO' DE 1964 ' jeto e ('1 n, ,I ., õ1V ~ 

ProjetD de Lei da Câma.ra n9 32, 
e 1964. .(nllmer{l no Senad.O) - Pro· 
eto de Lei n9 1.583~B, de 1950 (nú~ 
n.ero na. Cârr .. ata) - A1Wra fi, deno.. 
ninação do Instituto de PuerIcultura 
{a, Unil-'erSldade do Brasll, a que se 
efere o Decreto-lei n9 98, de 23 de 
1ezemb~'o de 1937. 

Projeto de Lei da. Camara n9 33. de 
984 lniunerD no Senado) - Pl"ojeto 
la 'Lei n íl 2.37S-C, de 1960 (número 
la. Câmara) _ Dispõe sObre a atua
ização Q.as multa .. previsUt..s nos Cô
~os de Proc~so Civil e de processo 
~enal. 

Projeto de Lei da Câmara n 9 34, 
1e 1004 (númETo no Senado) - Pro_ 
leto <ie LeI nO 420-B, de 1963 (núme
:'O na Câmara) _ Autoriza o PQd.êr 
Eixwutlvo a abrir, };)elo MinLstél'io de 
Educação e Cultura, o crédito espe
,hi do CI'$ 20.000.000,00 (vinte ml· 
lhôes de cruzeíros) pare. oCu!tear s 
ed:ção das obra ~ completas do Pro
[essor Carlo.') Gom~s. 

Pro.jeto de Lei da Câmara número 
35, d~ 19&4 (núrr...ero no Senado, -
projeto (te Lei nl? 104-B, de 1963 (nu.. 
mero na. Câmara) _ Dá. nova. Ted~ 
tão ao parágro.lo 19 do art, '11, Oa 
Lei n9- 3.B07, de 26 de ~rgõ~to de 19ü\). 

Projet-O de Lei da. Câmura nú.mero 
U, de 19-64 (número no Senadu) -
PI'Ojcto ele Lei nl) 4.061·B, de 1958 
(número na. Câmara) _ Concede 
pensão vltaJicia. à viúva de Lourlv~ll 
Elysio Alcânt.-a.ra-, inventor brasilen-

Pr!)jet.o de Lei da Câmara. n9 37, de 
1964 (número nl> Senado) - projeto 
de Lei. n9 3.164-C, ele 1961 (nCtmETo na 
Câma~a) -. Autorioo, () poder Exe· 
cutivo a. cOl1ceder uma subvençãO de 
C.$ la,oOa,ooo,oo à Colsan Soeiedad& 
13eneficent,e de Coleta de Sangue e 
wna de Cr~ 5,000.000,00 à S:l.nta Ca,. 
aa. de tUsericõrdia de Santos; e au.. 
toriz.a. a abertura do crédito especIal 
ele Cr$ 50.Q(}o.OOQ,OO, destlnadQS A 
ll\,u~Uiar banco.$. de .sal1gu€' em d.IVersos 
Est-ad.os. . 

Projeto de Lei <ta CâmR:'G. nl) 38, de 
19M (núme::-o no SenadO) - Pi'OJeto 
ele Lei nf) a.237~B, de 1961 (número 
na Câmara) _ Acrescentr, G.Ols parA
crrafas .ao Qrt. 11, da Lei n9 3,007, de 
26 de ngÔoSto de 19ÓO (Lei O'gânka 
da preVidência Socie.D. 

Pl"ojew de Lei da Câmara n? 39, de 
1954 (núrne~Q no $enaQ.o) - proj~to 
de Lei n.... l,652-B, de 1000 (número 
11.8 Câmara) - MOdWca os artlgos 
l° eIS'? dOo Decret.o .. lei nQ 7,729, de 
12 <le julho de 1945, que dispõe sObre 
aperfeiçoamento, espec!.a,lizaçào, via· 
G'ens ete estudo e miSsões de trabalh<lo 
de servidores- pliblicos civis 1"derats no 
estrangeiro e dá outras. providénclas. 

projeto de Lei da Câmara n9 40, de 
1954 (núme;o no Sena.Q.o) _ Projeto 
de Lei n9 7,B, de 19-59 (nUmero na 
Câmara) - Altera disposiMvos do De
cret()~lei no? 9.295, de 27 de m-a-io de 
194j), que criou o Conselho Federal 
de contabilidade, mOdíficndos peh\ 
Lei nO 570, de 22 de dezembro de 
194. 

j projeto de Lei da. Câmara n~ 41, à~ 
19-64 (número no Senacto) -- Concede 

~ pensão espeoial à m§.e de BoUvar da 
,Çunha Lopes •• x ....... lari><d.o do Ser, 

m~ro da. Câma:\l,) - AutorlZA o pC).. Projeto de Lei da. Câmara nO 54, I mento de um caminhão de óleo. 
der Executivo a nbrir aI) po<ler Ju.. de 1964 - (número no Senado). 1 
didário _ Just~ça do Trabalho 'REQUERIMENTOS DE lNFOR)"fA ... 
Tribunal Regionll do Trabo.lho da Z' ' PJoJ;to de Lei ~'? t,968-A. de 1964 QóES APRESENTADOS E DEFERI .. 
Região _ o crédito especlal de - (numer.o da Camara). DOS DURANTE O MJtS DE MAIO 
cr$ 23.41.80,00 (vinte e ~rês milbÕE~, Cria o servíço Nacional de Iutor.- DE 1964 
quatrocentcs e dezoito mIl e olwcen.. _. 8/1;"1) ReqUcl'ím€nto n" HlD, de 1964 _ Do 
tos e oitenta cruzeiros) destina.dD à maçoes { . . Sr. Senador VasconN'lo.s Tõrres S-Jli~ 
instalação e adaptação de ~ua sede. PROJETOS DE DECRETOS LEGIS~ citnndo info.rm.açõ~s ao Podel· Exe .. 

projeto do Lei da. Càmara n9 44~ ae LATIVOS RffiOEBIDOS DURANTE ClltiVO, através do Ministél'io doa V:,a. .. 
lf164 {número no senado) _ PToJeto O Mí!::S DE MAIO DE 1904. ção e Obras püblicas, sôbrc dr:.gagf.nt 
de Lei n" 345-B, de 1959 (número na. nos portos de Nlte;'ôi e An;ra d,:s 
Câmara) _ AUtOl'iza. o Poder Exe~ Frojeto de àecreto legiSlativo nQ 12, Reis, no Estado do Rio de Jnn~.il·.). 

b ' poder Judie'ário de 1964 _ (número dQ senado). Requerimento n 9 105, de 1964 - J() 
cutivo d.- a r..r, ao . ) - Sr. Sena-dor Llno d~ Matto,s solicli :.n .. 
Superior Tribunal Militar - o cr~_ Projeto de Decret(\ Legislatiyo nú· do a,) Sr. Mmistro da Fazenda 1n10:'- . 
dito especial de Cr$ 18,002,427,00, mero 117-B, de 1964 (número na maÇões eôbr-e as providências tcm::.;:la.'I: 
para. atender ao pagamento de des· Câmara). _ AprOya o Acôrdo BMi .. pela presi<lência do E.;l.UCO éio B,:'osil 
pes,as que espe3Wca., Telati\-""Gs ao CO de Cooperação Técn1c3., D.~sinado pn.ra a instalação de Agência, de-.:osa. 
exercício d-e 1959. entre o Br:1sil e a Rcpúbl;c.3. Federal organização bancária, na ciC:ade pau-

Projeto de J.,ei da câmara nl:} 45, da Alema.nha, em Bonn, a 30 de no- lista de Fartura. 
de 1964 (número 110' Senado). v€mbro de 1963. Requerimento n9 121, de 19111 _ DI) 

Ptojet de Lei n9 1.155-B, de 1959 Projeto de Decreto LegIslatiVO n9' 1:1, Sr. Senador Adolpbo P .. anco solie:-
_ núm~o na CâruaJ,'a) - Prorroga de 1964 - (número do Senado). tando informações ao Ministeno da. 
até o encerramentOo do exeIcicio de Projeto de Decreto Legislativo nú~ Viação e Obras Públicas sôbl'e cs mo-
1960 - 3 exercícios - o prazo de mero 170~B de 1983 (número na tiVQS por que, 1.té hOje. não foi cco
vIgência do c~dit(\ especial de C:$ Câmara). ~ Aprova. o Convênio de cluido e asfaltado o trecho rodoviária 
3.277.882,80, de que trata ao Lei nu_ Inte:'câmbio Cultural entre os Elta.dos entre as cidades de Uoeraba e Ubel' .. 
mero 2.703, de 4 de janeiro de 1956. unidas do Brasil e o Japão, assma- lândia (BR~IO/')). 

P 'tn de Lei da C';""'ara n Q 46 do no Rio de Janeiro, aos 28 de Ja-
rOJe ou _.. , nei '() Cle 1961. Requerimento 1)9 122, de 1964 _ Do 

de 1964 - (número. no Senado). Sr. Senador D1narte Mariz sollcit"u-
Frojeto de Lei nO 1. 7S4'-B, de 19~O projeto de Decreta LeglslaGivo 1U1- do a,o Ministério da Fazenda divcl".:-l\' 

_ (núm~ro na Ci'tmar.t;i), - lSen ... ; ... mero 14, de 196q - (número no Se~ info1mações sóbre o nlontante dos re ... 
dO! fmi'~tOS de imPQrtaçao e de nado). cursos financeiros entregues aos Eg ... 
COllo.'Umo a importaçãO de uma. "I:om.. Projeto de Decreto Legi'ilntlv() nú~ tados. desde 31 de janeiro de 1961 .: 
bft. de Cobalto" e de seUs re.'lpecU- mero 154-A, de 1958 (numero na Cá- 31 de março de 1964. 
Vos acessórios, destinad-OS à santa mara) _ AprOVa O Acõrdo para (:I"" , 
Casa de MiEericórdia de Santos, no .n.equerunento n9 127. d,e 19,64 - Do 
~otado de s.-o PaulO. estabeleciment·o de uma. Missão Ml .. Sr, Senador Lopes da Costa SC:iCl~ 
~ I1tar Norte-Americana no Bra:,;i1, c<ln- t d i f - S "I'" d Projeto de Lei da cà.mara. nQ 47, ,an o n ormaçoes aO r. J.V mu;\.ol"O S 
de 1964 _ (nlimero no senado). cluído em Wa,<:hington a 29 de julho Justiça e Negócios Interiores. ~ôbr. 

de 1948-. qual a verba com qUe conta a Agên .. 
Projeto de Lei' n9 1.875-~, de 196D p.l'ojet(l de Decreto Legislatlvo nQ 15, ela Nacional para. as suas despe'::1\3I 

- (número De Cámara) - conceàe de 1964 _ (númm;o no Senado). anuais. 
aos servidOl'CS das Estl'adas de Ferro 
~·..tnt()s ~ Jundiaí e Leopaldl..lla. a ;fa~ Projeto de Decreto LegislatIvo nú- Requerimento n9 128, de 1964 - 0iI 
<mIdade de optarem pela qualidaGe mero 3l-A, de 1959 (número Da. Oâ. Sr. Senador Dinarte Mariz sollcitan .. 
ele funcionários e dá outras provi' .. mara) - Aprova O AcOrdo entre OB do informações ao MinistérIo da Via
dências. Estados Uní<ios d.a America do NOr.. ção e Obras Públicas sôbre a Situação. 

te e Brasil para o est.al>elecimento de dOIS oontro.tos de empreitada para. & 
Projeto de Lei da Câmara ;n9 48, uma. ~\!i.s.o:ão Naval Americana. no construção da BR-4 ~ruo-Bnhia). 

de 1964 (númerQ no senado). Brasil. 
~C Requerimento nO 129, de 1964 _ Dt 

Pr~.}eto de Lei n9 1.419~B, de 196Q Projeto de Decreto Legislativo llt\~ Sr. Senador Guido Mondin solicitando 
(n~ero na Câmara) - Acrescenta mero 15. de 1964. _ (número no Se~ ao Sr. Ministro da Educação e CuI-
um arágr.a.fo ao. art. 99 do necre .. nado). tura. informar .se é exa.to que o 3. 
to- i n9 3,198.. de 14 de abl'U de an,d-ar do Museu Nacional de BelaJI 
1941 Projeto de Decrct{) J...egt:J.aUvo nú- Artes. na Guanabara, está !eehad·o li 
.... Pl.~Jcta tlt Let da. Câmara. n9 49, mero 62--A-63 - \nU"H"l'O na Câma- transformado em depósito. 

ra) - Avtova QS Kt,iltutoo (lo Cen .. 
de 1 64 - (número lU' Senado). tl'O Internacional de Estudos para F..~uerlmento n9 130, de 1964 _. Do 

Pr Jeto de LeI nQ 4,484 .. B, de 1962 Conservação e Restauração de Bens Sr. Senador Aaxão Steinbruch soLch 
(nÚ111ero na Câ.mara) _ Revoga. ar" Culturai.S, criado por Resoluçã,o da tando ao Sr. Ministro do Trabalho 3 
tígo, da. CorauUda.ção das Leis <:la!.X!L Sessão da Confel'êne1a Geral da. Pl'ev1dência. Social informar E'<) ê~.) 
Trialbo. (art. 508 do DecretoJel Organizaçã .... da·, Nações Unidas pa,.. Ministério tomou conhecimento que l~':' 

n!i' .452, de l il de maio de 1943 - ra. a. Educação, a Ciêncta e a Cu! .. Fábrjca de Tecidos de Pau Or3!;d'~ 
rese ;10 de contrato je trabalho de tura (UNES CO) , realizada.· em 1956. VHa. Inhornkim. "Munioipio de 'M:lZ6: 
-em.,:egado bancário). PJ:ojeta de Decreto LegislaNvo nú .. E~o do lUo de Janeiro, os emve-

~
' o'et d Lei d C' , .0 mero 17, de 1964 _ (nu'mero no sMlOe determinaram que se desC"(; .. l~ 

J fi e a amara II ~, ........ do). se.. tasse nas fólhas de pagarne:nt-o dç S( lU! 
de 964 (numero po Senado). ~- empregados, importâncias conslderà"; 

P'ojeto de Lei n9 1. 197-B, de 1963 Projeto de Decreto Legisla,tivo nú_ velmente. supexjoTf'$ ao que hHbitual .. 
(Il' el·o na. Câmara) - Inclui nó mero 64~A, de 1963 (número na Câ~ mente' vlllham sendo descontadaa, a 
areI 14 da Lei nO 2.976, de 1956, os mara). - Mantém o at.o do Trihunal titulo de habitação." 
MU~llCípios de Pelotas e Rin Grande, ele .contas da União dene,gatólio de t.:~'el'jmento n9' 135, de 1964 _ na 
no jEstado do Rio Orande do Sul. reglSt.l'O de contrato de compra e Sr S d 

ve.?d~ celebrado entre a Superinten" • ena or José Ermido sollc1tando 
lh-àjeto de Lei da Câmara nQ 51 denCI& das Emprêsas IncorporadM informa.ções ao Sr, Ministro da Via.-J 

~
.1.~64 - (número no SenSilO). ao patrimônio Nacional, COmo outor- ção e Obras Públicas relativas. à li .. 
r"jeto de Lei 2 !'38-B, de 1960 _ ga:r..te vendedora e carlos Grandino, nha telegráfica. entre o Munfclp:fo. d« 

(n mero na Cãmara.! _ Dá. a deno' como outorgada comprador. São Vicente Férrer, em permmbuClO!' 
• O lugo. d,noID1'nado C_o '0 n"-ho'. m' ação de "Leoberto Leal" ao ae~ '<W~""4 '"' ~ ~ 

1"0 olto da Cidade â€ Clicíún1a, 110 projet{) de necr~t:> LegislaJtivo n9 18 ltequerhnento 11(1 136, de 1~4 __ • 
d d ~e 1964 (nt1mero llo Smado) _ Prc~ toU JJIJ 

, t« o -e Santa. C;J,,:.rIna. Jeúo de DeCleto Legislativo n0 ,564A Sr. Se~l!td(lr L9pe.s da cos.ta soli ci"': J 

~
' rOjeln de Ler da càmara uI) 52, de 1983 (núme-ro na C.ftJna.'ta) Atando mformaçoes ao Sr~ MInistro dt\ 1 

d 1964 _ (numero 1:,0 senado)' _ va. OS textos dos Ata;l l;ll'm;:dolr~~ AerCJláutica.· sõbre as condições dá· ~ 
jeto de Lei n9 2,:ro.5-B, _de, 186{) XIV CongressQ <la. "Quilo ~ta.l Uu.l tI;~balhQ em qu~ se oneoo.tr'a a. UQ\'JI 

_ " , ,- lJ~ta do .. reporto do ~e..,-'-, 
I 
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Requel'imento n9 138, de 1964 - DO[ bendo. todavia, para qun.1quer um dOS) Lima Filho. Mau,)\;!t Nç,vaes, DirCeU] Comunicando que, 0, prazo de' ~etentt 
Sr. seuadot· LOPes da costa soUci- casos, rcJCU1<lOS na.s 24 hor~:; que se Cardoso, GetUlio :o.rol.lra., Rias Fortes ..: duas hora.s, pl'eVlsto na artigo 4} 
ulndo info;·ma.çães ao sr. Ministro da segwrem. e TourInho nanl~j3.s. I das normas, começava a Sf)r co'htadc 
Vlt.ç'ão e, Obras públlcas sôbre trechJs Após l'sarem da palavra os Senho-. E' ilda a ata da l"eul1ião anterior d~ oit-o horas do dia e IhOj~. opordJtu-

,l':: ..... ' " <i _ ,_ c:of r('s AUt'él1o VIana, G.swalc.'O Lima l"i-, que, posta em c[ 1;cus.sao aprovada, tTibuidas aos 51's mem\}l'(,s fia Co--d " ""'dov;as de penetrção no &-tado ".. I' . é I nlü'adc em que as emenc as foram s-
<ie ~ato) _ GTOSlO, que tJ,nb }~ao ... ter .lho, .M8qoel NOi'aes, Ja)es MachaM e sem ú'ehntes. misslio inclusive a{) Rel:ator 
par allS3.çaO nos seus "'-9, a. os. ,C,hagas ftodt'jgues, aSSume a presidên- Abrjlldo os trabálhcs o SennOT Pl'e-- < , '-

Requel'lmentv uI? 14.0, de 1."64 ... - ~ I C'!a o i?enbr..lr .Deput'lào Manoel No- sidentc, comunjca 'a, oS Senhores.....tnem-./ Concluindo, o sr., Prctldcnte, cO,n. 
Sr. Senacol' QDldwas:cf Sant.1S 5.011- vaes, VJc,~-Prescder"~ bras da "'omissa 'nue li. presenti/ teu"' ~'ede p. palavra ao Sr, SenadOr Auré-

'," d ; f l' a Cc<' fiO sr Minj,s'ro . ,-' ,-..... - o::: " _' 110 Vlan~ o qual tece :llgumas cou-
clt",n. o _,u o :n ç ~;:; . l' • :_\y ~ '" As.3J.ltllndo- a dJreçao -;los trabalhOS, n!ao, tlllha pOl' ~lDa11dade delIberar sider"çõe~ sôbre ~ assunto em debate 
<i,a V~aça.o e 9bras . ~Ub,~I.<=aJ O}O . e. ~ 10 Senüot Depu"adu Manoel Novaes, sobre Os recursos, l1f'..l'te constaJlte do aos quais pela. presidênc'a .são da~ 
fl!UU1S que tf.!ID CQntra.o e emp1€l- uá f'l"CS,5EgU,mell!.o à l'eunião, iJl.tor- § 1,'"' do Art. 3.°, I das normas [l.pro ..... das como' rocedentes ~, 
ta,tta a-E~jnado com o D~part.antentJ lnauno ç<,ilLmuar COUi a pala'Ha Q vadas pela COlni~si~:J', contudo. como P , 
Na:::.Qual de B:Jtrtldas d~ ~Rod:lgem - c tlhar t::1edutajo Os\valdo Lima- Fi- nenhw.na deixass(), de ser admitida Nada mais havendo fi trutar, o Se-
L::' i!.3.. -: p::..tl:l. a co .• s.t.uçao da DR-Z9. lho para pl'oc~der a UIlla análise do P.t:esidêncla, as mesmas l-Jram enca.- nhor Pr~si~ente.. i.\.r. ."' ... nt~ e duas ho--

.nequedmentol~ (' AZ, de 19~~ - ~o pareC,2l' prelimmar do Senhor Relator. mmhadas ao RelH~m~ ~l. nm àe quej ras e cmqüeI?-ta rrunu"t<l~. ens:.-etl'a e, 
Sr. SenadJt J'e(fe~~n de AgUl~r ~{1- (. _. ',,,,' Sua Excclêncja possa. inicial' os estu- presente reumã-o e, para, COllstar, eu 
c:tLnd;) ao Sl', _vllnlstl'O d9 Vlaçao e O ... }e~1twr Pre,:,la<::nte, as zero horas Ü'Os. ; J. Ney l"assos Dantas, Auxiliar Le~ 
Obras Pú'olicas dlver~as Ulformaçõe.: e _ L11\.B mInutos" com apolo da Com!s- , gislativo PL-9 do Quadro d'a Secre-
/>ôbre a E5~·?ção fl:t:c p-tc:'a do Depar- sa:, c,:)nvll~a J, tomar aSsentD à me;;a, Prossegu!ndo, o :y?uhOr PreS1dente-. tal'h:: da senado Federal,}a .e}'a pre
tamento dos Correto, e T.:'legT.Jfos, EJl1, d.o .... trJ..o~lnos o Sr . .Dr. Pa~ll? Ro- d<k C~)Jl11eClment~ :tes. Se:?hOres. Con·~ sente ata, que uma vez lida. aprova.
Pedra de GUUl'atli::Ja, n-a ~t\,dü na' l~)'--'.:'-o, LU1~t0.r-0~ral da ,DiVIsa0 de gresSlE~as~ do OflC:1?, ,:,o.Sl'. Mulistl:Q .4; € assülada, vai f1, publ:' 'ii,o. _ 
o-u.&n~bara. , I A.~h;:1.~ dD .l\.-hmstel'lO das M~nas e Ener·- das .M.mas e Euergl.R, Dl. l\.~a!.ll'Q ~hJ- Senador Walfredo Gur,gct Pl'P"ir..~nte; 

r. ... ' p-, gI8, plHu" ~:}restal: e-~clal'eClme.l)tos só- J?au: colocando-se a dlSptslçaO àestc DeputadQ }'lôres Soares, Relator; e 
E:n ~3.9.b64. - Ce;t:L ?er .... ~ A~- Ore a. ~'e5pCllS[lbHidadc da CONESP no orgao, bem CJ)lno ()',S seus assessOreS'jDeputado Manoel NG'Vaes Vice-Presi-

$l;mpçaO~ Chefe da lSeç.;,.o a~ Pro-~-cc:HO assunto. l~aJ'a qualquer eschuecJ.mento que se dente 
(h"'nl dD Eena{:o Fe~e;-a1. ,; I . . . fizesse necessâJ.·.i.o ' I' . Apo.s diSt!utir_ demoradamente com . 

Os mePlbro~. d:::.. ComiSSão sôbre a pat- , segtür, G SI', P,'~3idente> determi- Ao' d" I' d d 
. - ftn·.... t 'ü 'I ~e técnica co P.Ojeto o Sr. Dl'. Pau~ na. ao. secretárIo d~l C::>rujssiÍo qUE:!: 1 ,,.a;-lllaS lSC!P Ula oras os 

CQntlssao r:J1Sta para es u o e1lo K(omal1.0 ~e l'etira à.s 300 horas a proced:J. à leitul'1t do c:tadJ docu:rnento I trabalhes da Comissão 
p::U"at-e-r sôbre O projeto de 1 f..m de que o Sr. Dr. G~briel Costa par~ conl1ecimel1.to dos 51'S. Congres': "t 1" 1 tal de' - I ! 

. ." d '964 (C ") I Carvalho, 'l'ecnico da. Comissão ln- slstas. , no!.. > • ns 3; a a C?IDlssat. ~ e e -l.'~l n· iJ, _ e I ·1;1 , ~ermil1j,stel'itLl, possa 9.bordar a :parfe tos I) P~eadente ,f! o VICe-PtE.' .. 'lldente, 
jUrídica Q'O I~ollrrato. Condu_ a a hdul';), do Oficio, o Se- o Presia'ente deslgl'lará ° Relator, o 

a.a REUN!AO, ltEALlZAPA NO DIA : ~ llhOl: F'l'e,sidente, dá, clência. qUe !lU qt.:a.l. nas 24 horas ~ubseqüe-:ptes, apte-
lli .DE S1l.TEMBRO 1)E 1964 ConcluU1do o Sr, Dt. Gabriel Oos- JP'óxJlna quarta-!e;ta, d.f-a 23, à-~ nove .sentará relat6tio sunüírio sôbre o Pro-

~ft 'JarvaJho, o seu deiJate COIh ')s hora-:, Sua Excelêncía o Sr. Mintstl·o jetc) de Lei 11.0 5-64. 
A'JS dezessete dias Ó'{) mês de se- membros da comissão, o Senhor f're- das Minas e Energia, \comparecerã pe-

tcrnpl'o do. ano de mIl novecentos e sidente. agl'adece em ll:lme dêste ór ... flilllt- a. Oomiss110 e, :oa opOl·tU:llidaue 
~J""3enta e quatro, u,s vIn~e e uma ho- g0'} do Congresso Nacional a presen ... 1embra ~JJe, não só'-os membros da 
r.:.s, na S.:ua ua ComlSSaO de Fma~- ça dos dois ilustres técnicos. E in~ Comissão, como qualquer parlamentn:r 
t" ~ !lo tienado ~edt:_':lJ, sob a presl,- forma. ainda. que com relação ao' pre- po~er;a inquirir, perféitamente os que 
dcncul. tio S~l1hDl Senador Walfn;.do sença do Excelentissimo Senhor Mt- assmassem antecipo.à<pnente na lista 
Gu!'gel, f'resl-den.te, present:es 0.0: :::.e .. lk~to. Mauro ThibB:U, das Minas e de 1l1sc1·ição. 
alhores S.enadOles. Ant~hlp Call.o~, Energla" a. p.resfdênCl& irá tomar, de ' 
V,naldO Llma! Ma~tms JUnIor, DeSl~el.perfeitO eV,tendilllento com o Senhor O Sr. Teótilo de Andrade. pela or~ 
Guaranl, o!0se O~lOmard, ~osé ,Erml- Relator, as providências necessárias d~m, pele a pala.vra, no que .... é aten-
rIO, Vietonno Fl'eu'e, AurélIo V~alla e paar a efeth'ação de tal medi(Í'3, d.id~ pela Presídênci;i, Para opinar 
Oi:> senhoi'cs Deputados Jales Macha- pela con.veniência da presença. do Ex-

ParâgJ:afo único. A designa.ção do 
Relator será de livre iniciativa do pre
sid~nte eleito, mas não pOderá- ser 
inlcllcado parlamentar da mesma le
genda partidári.a. do Pr~sidcll.te .. 

Art, 2,0 O Presidente, oUvida Co
lUlssão. determinará local, no Con
gresso Nacional, dia. e hora pal'll 'J:pl'e
tenUlçâo das emendas ao pl:(}jeto de 
.-Lei, fi.xando-se; desde logo, o tênno 
final do prazo de ;; (clnco) di9.s pre
vistos na letra. a, do art. 8.° da :Re
solução n.O 1. de 1964 {CN). 

Parágrafo ihúco, As er.:el~das de
verão ser apresentadas ao Secret~.rtO 

, OOnlÍssão MiSta.. no lacal e ho,rá
prêviamente determjnadO. 

do, Ch3.gas Rodrigues. QswalUü Lima Ao encerrar, o Senhor Deputado celel1tissllno Senhor .M:iuistro das Re
Filho Manoel Novaes FlOr~$ SOares Manoel NOí'ae.:" em acôrdo com a de .. laçõe.s Exteriores, Dr ... Vasco Leitão 
l:>irce~ 'Cardoso, TeôfÚo de Andrüde: }~\-,O 3,l)tt!l"lt)l' tl0 8e-nhO-l' Senador W: 1- ·da Cunha, a fim de qU(~( );>Qssa intur
l .... üne....:s~ a Comissão JlvUsta do Con- fredfl GUrgel, Presidente, convida os mar da e)tistêm::ia. ou não de compro
gressO ~s.cicnal incwnhida de emitir Senhores, Paru\l.n(!nta-r-es componentes missos internacionais 1 que, possh'cl
parecer ~ôbre o Projeto de Lei nüme- õ: ,Çomissão .pata ~tna. -rtuni{i(), na., ~ent.e, teriam sido tirm_edos pelo AO-
1'0 5, de 1964 (CN). que "autoriza a. prmnma 2.fI, fel1'a. d~ 21 às 21,00 ho- Vf\11lo 13rasileiro, cDm referência à. 
Cv~ltrais Elétricas Brasileiras S.A. - ras. compra d€!SS3S conce.s.si,Jnárias ele ser_ 
ELETROERAS fi, adquirir. po rC01n- Nada mnis havendo a trata, o. Se- mViÇ{)e "t' p~b~:.~s, pos que. êste argu_ Art. 3,D Term1n-ado o prazo de 5 
pra, as ações de f'nlprêsas concessio--- ~lho1" Vic.e-Presidente, no exercícIo da ~i:h Inu.u!U deciSi

t 
ya:mente no en- (cinco) dias destinado 'à apresentação 

nárias c::.e serviços púbncos que meu.. Presidência. às três horas e trinta ml- - 5 amen"o de odlÕ.s as' n~oeia- d..: emendas ao P-l'illet-O. letra a, do 
ciona. e dá outras providências". hutos da madrugad'a elo dia dezessete, çoe . art. 8.<J da Resolução n .. D 1, de 1964 

Deixam de comparecer, por motivu ~ncerra a presente reunião e, pa.ra "O SJ. ... Presidente, naloportunidade {CN) , serão as mesmas eX€l.nlina.das 
iustific do, Os Senh:lres ç.etúlio M:)U- constar, eu, J. Ney FaSSQS Da.htas, esclarece que a Corui:;s1.o não tem pelo Presidente da Oomissão Que dará' 
ra, .:aias Fortes, S:gefredo Pacheco, <lr.uxUiar Legl.slati, ~ PL-9, da Secreta- poderem regimentaIs para convocar CODlO não a.<:e.ttas aque:a.s que numen
Tourinho Dantas, oortês Pereira e 01- tia do S<m-aQO I:;Iederal e Secretário da. d!Iretamente Ministros dE! Estado, SOl1- tem tl despesa proposta, pelo Presi
cera Dat..tas. COI..Jssão--. "lavrei a. presente ata ,,iue. do ~ece,ssário. vara tal :~iln, oficiar ao dente da 'República, letra b, do art1~ 

uma vez lida, aprovada e O,Ssinada, PresIdente do Senado ou da Câmara, go a.e da Resolução n.o 1-64 (ON)~ 
E' lid'a, npfov'ada é vai apublica~1u \'ai à publicação. - Senador Walfre- p;lra dar c0!lhecimento ao plenáriO e § lP Da decisão do Presi~nte sO-

a ata da reunião anterior. do Gurgel, Presidente; DCDutadr.l Flô· futura tixaçao da data, do compare~- };)-!". a não aceitação de emenda.s ea-
m!ciall:Jo oS tl'ab.9.1hos. o Senhúr re ... S~a.,,~, Relator; e, 1 'eIlutado Ma.- mento. em c(.'tnum. aCÕT(\o com o Ml- bel'á recurso para e. QO-mlssã.:=>: nas 

Presidente, comtUlica aos presentes noel ~:,()vae~, V1ee-Presldellte. nistto. No caso do Minu;U'o das Mi- 24 h.oras subseQüeIltes ao têrmo final 
- fi nss e Energia. não hOlrve processa- -1': ......... <lue, a p::-esente reuniao. ~eIl1 por .:.... 4.!l REUNUO, HEALIZA.L\A NO DIA mento oficial, uma vez que SUB- EJI::- do p~ ~q para fl recebiment~ 

nalidade ouVir O- RelatórIo snmã.rlO. 21 DE. 3"SI'ZMBRO DE 1964 eelêhcia, gentilmente e'olocou-se à das I:mend!,-s, llI1l>:rOrràvelmente. SO 
sôbre Q proj( to, a ser. 9,j'""esmtado disposição da Comissão, se!'á. ~itldo recursq) subscrito por' 
pelo Senhor Rela.tor. A-oo ~l.nt~ e um dias do mês de se-, ) 6 (selS) wenUlros da Comissão, no 

tembl:o 0."0 anc de mil nOvecentos e O S· ~put d J 1 ." "-d I . o O SenJ::or- Relator, Deputado Flores sessenta e rluatrc, às Vinte e UDla ho- .. ~. ~ a o a es ,.ulCL,z, o. 80- m mnl . 
Soares, Ir) t"> seu parecer prelirrunar. . q, llClta a palanl\ pela ordem, e informa .<! 2.0 lo Comissá-o àecid'"a' por m:iio-" ~ 'b I' ras e vinte- e cinco minutQs~ no Ple- que, .numa àr.s oportunidaã'es que 0";1 ÇL .... 

L qual, teve -como objetivo, posSl, í 1- llári.o do senado .Federal. sob a. pre ... sr. Min;13tro -das Afinas E'. Energia es- ria simples, em reupião que B~A rea
tar aos 'membros da. comiSsão um sidência do Senhor Senador Walfre- teve na CiUnara d s DtP:.rtados. 1 lizal'á por convoca.çao do Presnlente. 
prévio cü:nhecimen~o dso matériJt. CO- k Gurgel, Presidente, presente os Se- trecho de um doc~eIltc$ do Mlni~ .tmed.iat~mente GllÓS . ~ dec':lrno C'o 
DlO preceItua r,., artIgo 1. d,- ~~as. nhores Senn.dores Antônio Carlos, José tério dô.$ R.ela~ões ~-erj(Jt€.s. no qual prazo fuado paro a xnterpoSlção de 

O Senhor Presidente, ~segUlrl c:1.= GW01?I€Up. AU:'ft~o v~ann~, Mru:tins aquêle !I!:nistérío informa. existir dé l'ecurso. . 
e~de a palavra. ao Senl1o~ José)~Jr ô- ROdrIgUes, Jose Ermírio. VIValtlO IA- fato. um compromisso, t:lâo formal, Art, 4."0 ImpreSsaS ou mime')gta
Tia, I) 1~ de tecer cOllSlder!lçoes S ma::: Os Senhores Deput:;tdos Cícero- mas, de ndureza. diplomátlica. entre o fadas as emendas, inclusive as não 
bre () P ojeto. ,D!'l-ntas" Flôres Soares, 'I'eofill? de An- Presidente dos EstadOs lUnidos da aceitas, será aberto prazo de 72 ho-

O Senhor Senador José- El'1nírio. ~de ~ .rales Machado, reune-se a América dI,} Norte e db Bl'f;i1, c, pos- ras ao r,elamr paTa apresentar o seu 
após esclr,recer os seus pareo tóbro """ ..o:>:lissao ~sta do Co~esso Nacio- ...e.rlol'mente. a. assinatura de um me- parecer, que poderã. concluir lJor subs
inúmeras 'paTticula.:ridades, inclusive ~a..l incumblda de' emetLr pa.recet 50- mOl'ando. _ . titutivo (letra f do art. 8.°, da 'Re ..... 
meios como d'evcria. ser feita. a, traU- bre O PrOjeto- de ~ Lei D.o 51 de 1964 O Sr. Relator, Solicita . Q palavra, solução 0.0 1-64 (Crn. 
saçãb: conclui afirmando que devfu- (.oN), que ,"autorIZa. a Ceut"ra1s .Elé- p"'ra inforína_r MS seuS dtgnos pares o' ~ 
lnOs ~n.ber defender Os interêsses da tricag B-:- slI~ira.s. S.A. - v,[.J.a'RO~ que tará chegar às mãos do Exee- Art, 5, A dISCUssão sera uma ~ó 
no~a pátr.'<\, para gQl'anti~ a. sobern- ~s. a I1d<ll!inr. por ~om~a ... as Ientt;ss!mo 51'., :Ministro de ~'S~dO dos sôbre o Proje~o 6", emendaS. ~~d(\..ran 
niâ e Q fu\u!U' dQ noSSo paIs. açoes de eznpresa,8 ooncesSlonárlas de Nt'ItoclOS dai;; Relações E:{bnores, o u.sal' di:: palavla. ~ôbre .a mate~l~ em 

, , ~ i serviços púbI:icos que menciona. e dá ~ê)o formulado pelo Dep'lta4o Te6- díscuSSt\?, durante 5 (cmc1?) )mnutos. 
O S:-n1mr :PrC51den~e coraunfca a. outras providências", mo de Andrade. , . qua.lquel mer:n.bt'o da. Comlssao, Uder 

Cotll.i.Ssã.ç que, pelO ArtIgo!l dm,. Not- ; .. . de· Partido Ou de Bloco parlamentar. 
mas ellcer-rar-se-á o P-!a']iD J)!l.1'a re- Ausentes, con'l. causa lusttf1~ad1:\, Qs Em seguida, o Sr, Fresictente, em Se a. matéria em discussã.o fdr etueu-
cebiillento de emendas, domingo às Senhores sen.a-dor(!S, Victorino Freire, c~ncudn'cia com o Sr. Relator, de- da também poderá usar da palavra 
18,aO hora~, que .serão rejeitadas tô- D"stré GU't1!ttn1 ,6lgefredo Pacheco. signa ,a :reunião do dia 24, quinta-fei- o 'seu autol' pelo mesmo limite de 
da1 as emf2'nda~ que aumentem despf- Cortês P~.t'eln\ e 00 Senhore" Depu- ra, às nave horas, para :'I discussão tempo, O Relator terá igua1 dire.:to, 
a-as ou qu~ sejam impertinentes, ca- tado,9 Chagas R--Odrigues, Oswaldo do projeto .. do par~cer, Q<l,S emendas. pelo pra:=o de 10 (dez) minutos. 
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Art. 6P Encerrada a discussão. 

proceder-se-ã li votação que não teré. 
~ncamin}1amento Para. efeito de- V()~ 
tação que se realizará em glObo fLS 
~menda~ serão divididas em 3 (três» 
~rupos: 

a) Emendas. com parecer favorável; 
b) Emenda.s com subemend'as; e, 
c) Emendas com parecer contrá.

rio; 

Art. 7,° AS questões de ordem se
rã.o sucmta.mente propostas e conclu
sívamente resolrJdáS pelo Presidente, 
podendo ser propostas e contraditadas 
pelos membros da. Comissão, exclusi
vamente. 

§ 1.0 As questões de ordem não po
dem ser renovadas depois de dicfd'i
das pelo Presidente. 

§ 2.'> Cada questão de ordem só po
de ser contraditado. por um só con
gressista. 

§ 3.° Os prazos para suscitar. con
traditar e decidir as questões de or
dem serão de 3 (três) minutos. 

Art. 0,0 Qualquer destaque de 
emenda. para votação em separado, 
será Tequerido no prazo comum de d:ez 
tninutos, !lntes da votação, pelo res
pectivo autol" ou qualquer membro da 

Comissão, pOdendo encaminhar a vo
tação. pelo prazo de ô (cinco) minu
tos, o autor da emenda, ou um repre
seIltante de seu partido na Comissão, 
o allt-or do destaque e o n,elo.tor. 

suspensos~ até que a respeito do 1?ro
jeto de Lei n.' 5-64 (eNI, a"'eUbere 
o Plen:\r:o do Ç'ongresso Nacional. 

Art. 33, A Comissão inc.umblrá a 
elaboração da redação final do Pro

Art.·9.o Não serão apreciadas pela jeto de Lei n,o 5-64 íON), no práSo 
Comissão, alénl das emendas que au- d.3 24 (vinte e quatro) horas. a con
mente-m a despesa proposta (arti- tar da. aprovação pelo plénário ':Re
go 3. in fine), as emendas e subemen- soluçA0 D.o 1--64 (CN), art. 8,° Ie
das que, a juízo do Presidente da 00- t.tp, k)~ 
missão, ouvido o Relator. não """aro Art. 14. Estas normas serlto obser-
pertinentes ao projeto, isto é, não S6 . _ . 

ta e quatro, no Salão Nobre do Se
nado Federal. soh a preSidência do 
Senhor Senador Auréli.o Viana, Vice· 
Presidente, I resentes os Senhores Se
na.dores João Agripino, Sebastião Ar
cher, Sigefred'o Pacheco e AntônIo 
Carlos, deune--se 8. Comissão do po
ligorl< .. das Sêcas. 

Deíiam de comparecer, pOZ' motivo 
justificado, os Senhores Senadores 
ArgemJro de Fjguélredo. Di,<-huit R0-
sado. José Oândldo e Ruy Carneiro. 
Presidente da Comissão. . refiram a matéria constante de qUld- vadas pela Com~ssao MIsta e, nos ca

quer de seUs disposi1ilvas. SOB ~m1sS0:S/. ser~o observadas as dfs-
poslçoes, do Reglmento CC'~Y"um. A ata da reunião anterior é lida. e 

Art. 10, A Comissão, a requerimen
to do autor da: emenda, com apoia
mento deI pelo menos, 5 (Cinco) ,la 
seus integrantes, poderá apreciar a. 
preliminar da respectiva Impertinên
cia. Considerada. pe~~tnente a emen· 
da, pela COmissão, será a mesma sub
metida a ,,"atos, após o Relator pro--:. 

apl·ovada, sem debates. 
S~a das Comissões, em 15 de se- O senhor Presidente ccm<:ecte a -pa. 

temvro de 1964. - Senad'Ol' Walfredo lavra aa Senhor Senador Sebastião 
Gurgel, Presidente:. Deputado Manoel Archer. que emite parecer favorável. 
No.vaea, Vice-Presldent;;. Deputado. com emenda, ao Pl"oJeto de LeJ do Se
Flores Soares, Relator. nado nO 36, de 3964 "que dispõe sO

nunciar-se sObre o seu JUérito. . 
Art. 11.. Ultimada .. votaçll.o. o Comissão do Polígono das 

.telator rediglrâ o .encido. se enten- Se'cas 
der de apresentar substitutivo, o qUal, 
s~râ votado em blooo. somente adm!- ATA DA 3.' REID"lAO. ORDlNARIA. 
J das emendas que vIsem a corrigir a. REALIZADA EM 2 DE GETEMBRO 
redação ou suprir omissões acaso ve- DE 1964 
rlflcadllB. 

Art. 12. Com o parecer da Comls- As dezessete: horas do dia dois de 
s~ Misla. OI seul Irabolho. serão suwmbro 111 mil novecentos • fiOS'en-

• 

.' 

/ 

bre a correção dos valOrts dos prêmios 
concedidos pela União, para constru
ção de ubrA" de açudagen> irrigação, 
em reg:me de cooperação", 

Submetido à discussão e vot.ação .6 
o referido parecer aprov<:.d'o por una-
nhLl1' '..... , 

Nada tnais havendo a tI'alar. en
cerra-se a reunião, làvrando eu, Cláu
dio I. C. Leal Neto, Secretário a pre
sentl ata, que umA. vez aprovarla. será 
assinada pelo Senhor Presjdente, 
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COi\USSõES PEUMANENTESI 

MESA 

Prrslde-nte - Moura A.!lcu'üCle I PSOt . 
• ,>.:.t t"'le,<;H',eu" N\/Jj;ueuÕ' d.i v.lfllJ 'rTB) 

1," ::i1~ ... letâr1o - Ulnarte M:tU'1~ ·UUN. 
.. jecrt-t&11( - (i'!.Ot"! '. M",·'thHi p;:'i1)} 

3: ' oecretario - Adalhe,'tc ~He 'f"I Ij. 
4 .::iecretãr1o - Carrea PtnhelfCl ,PTNI 
1 S.uplent, _ Joaqmm PareDl.e IOIJNt 

... s'Jp,pntf' • '" PS! il 
3.- 6upieott'- _ Vasconcenos rOrre& .PTm 
4. 1 Suplcrue _ Herlhaldo V'e\r8 IScrn le:;renda - BPt> 

REPRESENT AÇAO PARTID,\RIA 

PAR fInO SOCiAL UE.i\JOCRA l'lCO \PSD1 _. e representantes 
, .Iose (Jwomard _ Acre 12. AntOWc tlaJbmo - Sabla 
2 14ohao aa f::iUvelra: - Para. 13 Jeftel'W1:1 de Agu.taz &. .Santo 
» l';llgenW aarro~ - Maranhão 14 OillJ-erl,1,. Martnbo - OWLDabars 
• ~~ni:lst,ifl,ç Ar(~neJ _ Maranhão 15 Moura fU\drsde - 6lo Paulo 
li \'u~-Onno Fl'€u'e _ Maranhão '16. MUJo fi'ootana --Santa oatartns 
6 Sle:etredc Pn.c11eco - P\::luJ .17 01l)do .\l.IODdi.D - R O SUl 
1 l\lerlezet! Ptmerllel -. Ceara 18. Bened1to VaJladaree _ M.. Gera16 
li \11I\J50n oon""aH'cf - Cel1rtl 19 Ftlinto MiUler .: Mato QTotso 

D "\.' lIfU"l1. ou!'ge: - R O Norte 20 JOSf FelíNano - 00141: 
13 RIJ.' Qt,rnetro _ Parafba 21 Jllstet!nc KubitSChek - Qolà:J 
11 . uejf,. Neto _ 8ereioe 22 Pedro L(:'dov\eo - Ga1â1 

PAH nua l'RAEALlilS'fA BRAS1L.n:mo jl'''I"a, - 11 representa.n:tea 

1 I\da l\lettv Sena _ Acre 10 Pessoa de QueU'oz. _ PernambUcO 
:.t U,('al t»asS01' - Acre n. J08f! E'rmJrio ...;. Pernambuco 
3 VlvaleJc Lima - A.m:\l,onas 12 SLJvest,rt PériCJes - AJagoa,a 
.. li:(jlllunoo LeV1 - Amazonae 13 VltSCOnce:oJ TOrre.s - RJo de Ja. 
!) .,,~,'I hUJ Vtrgtlto - Amazonas: oelro 
ti ",lThnlc Jucé - ceara 14 NelSOD Mncu1an.- Paran6 
'I UH J:flltr Ro;~vrto ,.J R O fltorte \ . 15 . Mello 8rt\ga _ Pa.ran. 
R A.rl!.emtro de F1guelredo • Paraíba! 16 NogueIra da Gams - M. Geraifl 

9 R1r~"~ Ca-rvn!ho - Perna.mblleo 11· g"7."'Tl':? r:eto - Mato Grosso 

UNIAÓ lJE:MOCRArlCA NACIONAl.. IUDNl - 10 represeDtantea 

1 l.tH"narras de A .. 1SU01Pçáo - Pará 9 
't Jí..»lqUltO Parente _ Plaul 10. 
i! Jr)tp CAnd1do - P1atU 1! 

Padt'i! Cala2a,llJ - SAo .PaUlo 
Aàol(Jao eTanco - ~ 
lflneu ·'\r'llba.uset', S. oata.rtna 

BLOCOS PARTIDARIOS 

PS.P ................. & ............. , ............ . 2 Senadores 
I Senador •• 
J Senaào:t 

Yl'N •••••• ~\ .. ' ••••• I •••.•••• · •• ~ ••• '" •••• "' ••• 
FSB •••••• "._ ............. , ..... : •••• t_, ••.••• _ .. 
PR ........................ , ................ .,.. 1 Senaclo:t 
hJTR .••. : ............. _ •• "' .... '" ••••••••••••• 1 SenadOl' 
1'00 ............ , .. , ........ _ ............. .. 1 SenadOl' 
Sem ·legendJ ...................... -t •••••• , ••• 

\ 
a 'Senadores 

".I'. 
10 Senador. 

I 
LIDERANÇAS 

IJãer do Governo 
oanl.1 Kr1eg .. ,(7[Il>1l 

.< 

Vlce.Llller 

Mem~. S6 

BLOCO tARLAMENTA~ INDEPENDENTE 

I . Jas&ph .. t ~...umo _ lel/enda) 
-·{der: Uno de MatOt tP'rN) I JUllo iAlt.e - (:PR 

Vice-LIderes Aarão Stelnbrucb tMTRI . 
I . Miguel COuto '1'8P' 

AurélJo Vla.nna (PS.13) Iu'nOD de Mello CPD(J) 

n - PARTIDOS 

PAR'I'IDO SOOIAL DÉMOCRA1'lÇO 

tPSD) ! 

Llder: FllJnto MU,Ue> 

Vlce-Wder,.: 
Wilson Gonçalves 
Slgetredo Pacheco 
Waltredo QUl1I:el 

PARTrDO rRAJ31iLmSTA 
. BRASILEIRO 'PTB) 

PAfi'l'lJ)O LIBlm'rADOIl ,PU 

Llder; Mem d. Sé 
V'tce-Uder~ A.loys1o de Oarvalho 

PAR'l'iDO SOClAL PROGRESSISTA 

LIa .. ; MIguel Conto 
Vlce-Llder: Raul GiubeJ't! 

PAR l'IDO rRABALIDSTA 
NAOIONAL 'I'TNI 

LIder: L1no <1e Matos 
Vice-L1der: Cattete Plnheiro 

. C Utnartt Mllrb - R G do ~orte 12' 
b I'lFln "-gnDmo - Parnlba '1 13. 

AntOnlc Ojul0S - 8. cate.rlna .. ' 
Daniel Kr1eger _ Rio Grande do 
8u' 

Llder: ArthUl' Vtrat~o 

Vleo--LJderes: 

111· - PAR'l'IVOS DA ViU 80 

6 p.!J1 Pnlmpjrn - A!Il~nl'll" 
~I;r,f'f' Rp-zf'Ilde _ E SAnto 

ft. Aff.ll1Sn ArirlO~' -. OwwahflJ'S 
14. Milton Camp08 - Mlnu.Gerala 
15 Looe~ da ():I,t" - Mato GrOSlo 

PAR n.lJO LIBE:n'lADOR fPLJ - 2 reprf~sentaDtes 

t A'nv~l~ de Carvalho - Btlhla 2. Mem de Sé, - R. Q. do Sui 

PARTlDO fRABALHIb"'f'A NACIONAL 1P'l'NI - 2 representantes 
t C81tete PinheIro _ Pará. 2. Llno de Mato! - S. PaulO· 

PAR l'tUO SOCl!\1. PROGRESSISTA fPSPI - ':I represellteJltea 

:... RaUl Gluhertj - 11: Santo I 2. MigÚel COU~'.o _ a·. ,de JaneIro 

PA!t nuo SOCIALISTA SnASlLEIRO fPSIH - '1 representante 

1. Altréllo VIana _ Guanabara 

MOVIMENTO rRABALH'ISTA RENOVAJJOR <!\ITRl - 1 representante 
1 Aarão StelIlbruch _ R.to de Janeiro 

PARTllJO ftEPUBLlCA.NO fPR) 

1. . Jú1l0 LeUe - Sergipe 
1 representante 

PARTIDO DE1\'lOCRATA CRISTAO fPDOi - 1 retlres&~'cante . . 
1 . Al'non de Melo - Alagoas 

SEM LEGENlJA 

1. Josaphat Marinho - Bahla. li. Reribaldo Vieira - Sergipe 

RESUMO 

Partido Social lJemocl'átlco IPSLJ) ................... . 
j#b' UI." 1'rr..ba!n.ts ta. 6r8Sl1elfo lF'rB) ............... . 
UrnAo OemocrátJca Nacional tUDm.· .......... _ •••• 
Partido Libertador I PU . ~ •••••• '- •••• "0' •••••••. .-•• _ 

Partido I'rabaUllsta Nacional (PTNl ....... __ ••••••• 
Pa.rt1dc Soc1al ProgressiSta 'PSP) ................ ot ... « 
l'a.rt1do Sociallsta BrasUeiro IPS13) •••••••• __ "','.' 
Partido EtellUbUcano tPR) •••••••••••••••••••••.••• __ 
Partfdo Democrata CrlstAo 'PDO) ....................... . 
Movimento TrabalhJsta Renovador tM'l"!t) •• 0'0 , •• "".'._ 

22 
11 
16 
.1 
I 
I 

-i 
1 
1 
1 

M 
9 

Bezerra .Neto. 
Oscar PassOfll 
Antônio Jucá 

REPRESEN"I'4,N'CIl 

MOVIMENTO fRABALHLSTA 
RENOVADOR 'MTRI 

RepreserHante: A'arlo Steinbruch 

UNlAO DEMOCRATIO}, I'IAOIONAJ.. 
tllDNl 

" PAR~'IDo DEMOCRATA ORlSTAO 
'PDOl 

Repre!entante; Amon ·de Mello 
LIdu: Daniel 1tr1egel' 

Vice-LJdere&: 

Eurtco Rezende 
Adolp110 Franco 
Padre C~lazRns 
~pes da Costa 

PARTIDO REPUBLIOANO <PRI 
.~pl'esen~a!lte: Júlio Leite 

PAR'ILDO SOClALISTA 
SRASILEIRO 'PSBI . 

Representante: Auréllo Vlann. 

AClRICUL fURA 

Presldimte .-' Senador José I!:rtn!rto (PTB) 
Vic&-Pres2detlte - Senador Eugênio" Barros (PSD)' 

Titulares 

EugênJo Barroa 
José FelJciano 

rltulares 
José Enntrto 
Dix·Hult Rosado 

rUu1aru 
Lopes da Costa 
AntOnio carlos 

Titular .. 

Júlio LeIte 

OOMP«.>SI ÇAO 

PBD 

Suplentes 

1. Attlllo Fontana . 
2' Benedito Valladarea 

PTB 

t1DN 

Suplentes 

L. Melo Braga 
2. Ar~emil"Q <te 8'tgueil'ed\') 

Suplentes 
1. Daniel Kr1eget 
2. João ê.grlplno 

'e.F.I. 
Suplente. 

. Rau) Glubertl (PSPI 

Secretàrto - .1osé Ney Dantas. 
Reuniões, - ç,Ulntaa-lelr .... as 10 nor .. 
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CONSTITUIÇAO E JUSTiÇA 
Presidente _ M= arinos lUON. 
V\ce~l?restdente - Wllsoo Gonça..lves (PSO) 

'l'tUlarea 
lIJeffersOn de AIIUIU 
AntOnio Balblno 
WllsoD Gonçalv .. !t,,, (lameiro 

, Titular .. 
Edmundo LeVl 
Bezerra Neto 
Arthur Vlre:ruo 

Tltull\t .. 

AlDysIo de Carvalho IPU 
AI""'" ~ 
MJlton Oampal (') 

CO~1POSrçAO 

PSD 

PTB 

UDN 

Juplentea 
1. Menezes P\menlBl 
2. LeIte Neto. 
3. Jo.sé,Fellctano 
4. PlUnto Mül1er 

Suplentes 
1. Argemiro oe FigUeif"e(IU. 
S. Oscar Passos 
2. Melo Braga 

Suplentes 

1. OanJel Krleger 
3. João Agriplno 
3. E'urHco Rezende 

... 1' .1. 
Titulares Suplente8 

Josnpna Mar1nJlS (sem legenda' Aa.rão Stelnbrucb (14'l"8J.; 
Sec,etAl1a _ MarIa Ii.lena Bueno Brand~o. ' 
Reunlôeo - quartaD·,.Ir .... ê.o 16 bo ..... 

DISTRITO FEDERAL 

PRES.tDENTEh Senador Aurélio Viana 

VICIó:-PRllSlDEN'l'E: tienador Pedro Ludovico 

Tttula.res 

Pedro LudOVlco 
FlUnto 'fUlI., 

oacar Pa.;sos 
Edmundo Levy 

Eurtco Rezende 
AntOnio Carlos 

P. fi. D. 

P. T. a. 

O. D. N. 

6uplente.s 

José FeliCla,no 
Waltrodo Gurgel 

Melo Braga 
Antonlo~ Jucá 

Zachar1.as da ASSUDlpqN 
Lopes da COsto 

AUlêllo 
B. 'p. I. 

Vianna Llno de ~iQtt()S 

SEORILT AR] O: Arac, O'RelU, de Souza 
RJIlUNIO&S: P-fellW - ê.o 16.00 no, .. 

ECONOMIA 
pretldent.o _ Leite Neto IPSDI 
Vlce·Ptosldellto _ Jose Ennlrlo IP'PBl 

COMPOSrçAO 

1'80 
Titularea 

Leite Neto , 
AttiUo 11'0ntana 
Jose l1'eUe!aono 

suplentee 
1. Jefferson de A6UlIW 
2. Blgefredo Paebeco 
a. Seb.stlão Are!ter 

Titulare. 8uplentee 

José ErmJrlo 
Melo Braga 

1 • .De~rra Neto 
2. OScar Pa.!SOM 

SupJen* 
Adolpho Franco 
Lope.o da CostA 
Irtneu Bornhausen 

UDN 
TitUlarei 

1. JOsé Cândido .. , 
a. zacbarlU de AsoIlllll'llW 
3. Me'" d. SA (PLI 

D.P.I. 
Titular.. SUplentee 

M1suel Oouto IPSl'! Aurélio VIanna \P8IIIj 
SecretAl1a - Arto1 O'tleW)'. 
ReUnl6es - qldntall·lelraa. lu 15.30. 

• EDUCAÇAO E CULTURA 
Presidente _ Metl_ Plmént41 11'80) 
VI ..... Pr.sld.nt. _ Padre COI ....... IPTB) 

(lOMPOSrçAO 
J'8I) 

TItular.. • . Buplentell 

~
. on .... PIm.nt.1 1. :aroed!to Val!aa ..... ' 

" al!redo Gurgel B. SIg.,!redo Pacbeoo , 

,'I LI.enclaao. sUbsíitiiici';·peIO,!Ir. ICurloo Rezende. 

'" 

) 

'I 

TItUlares 

lIe&soa de Queuos 
Ant,l\nio J\lcá 

rftuJares 

Padre C-alazam 
Mero de Sá IPL) 

Suplentes 
1. Edmundo lAln 
2. Vivaldo Uma 

UDN 
. Suplente. 

1. Momo Artnoa 
2. MUtOD CampC8 

:a.P.L 
TitUlares ~uplente:!l 

Josaphat Marinho tSem legennal uno ãe Matt-oa (P'TNt 
Secretária _ vere Alvarenga Matra. 
Reu1l1ôes - quarta-feiras às 16 hora.!. 

• 
FINANÇAS 

Presidente - Argernlro do f'lgue1redo fP'l'B) 
VIce-PresIdente - Da.n!eJ Krleger (ODN) 

TiCUJarel 
Vlctorwo Freire 
Lobâc da $1J",elra 
Sigefredo Pacheco 
Wilson GonçaJvea 
Leite Neto 

l'ttuiares 
Al'ielniro <lB FIgueiredo 
Bezerra Neto 
Pes:30a d.e QueiroZ 

. 4ntOn10 JUcé. 

ri tu laret 
Dn.nlei Kr1egel 
lr1neu Bornhausen:. 
Eurico Rezende 

rituJare~ 
LIno de Mat0.7 iP'J'N) 
Auréllo Vlllnn. IPSB) 

OOMPOSICAC 
PSU 

bupleotes 
1. Attilio Foo'to.nB 
2.' Jose Oulomara 
3. EugênIo ãe Harroa: 
4. Menezes· Plrnente1 
5. I?edro LUdoVico 

PTB 
Suplentea 

l~ José Ertnlrta 
~L Edmundo Levt 
3. Melo Braga 
4. Oscar Passos 

UDN 
Suplentes 

1. Milton Oampo. 
2. João Agr1pino 
3. Adolpho Franco 

P1. 

B,P,1. 

1. 

6uplent.e 
Aloy!;10 de Carvalb" 

JúIfo Lelt.e IPR, 
Suplentes 

Secretário - Old BrUgger 
ReunJões - Cluar~retral 

2. Josaphat Mar1n.ho lBem legendJ,' 

'NDOSTRIA E COMERCIO 

PresIdente - SenadO! JÔSé Fel1ctano f PSD) 

Vice-Presidente - Senadol Nel$on Maculan fPTBl 

T\t.ularea 
JOse lI'ellclaoo 
Atillc Fontana 

NelSon MacUll1n 
B~rros de Can'alho 

Adolpho Franco 
lrtDeu BornhnU5eD 

Aarão Stetnbruob 

OOMPo61ÇAO 

PBD 

PTB 

UON 

B,P,I. 

SuplentM 
Lobão da SlJvelra 
Sebastião Aroher 

Vivaldo Lltnl 
OSCat Passos 

Lope! da Cost,a. 
Eurleo Rezende 

Raw Glubertl 

Sectetâr1a -' MuJa Helena Bueno Bra,ndao. 
Reunião - qutnt ... -telr .. , ê.o 16..'30 bar"", 

~EQISLAÇAO SOCIAL 

PRESlDENrBl: Senador Vlv.ldo Lln)a Ip,T,B.1 
VICE-PRESIDENTE: Sen.dor W.llredo Gur~el IP.d,D.) 

Titular., 

RUY 0&;_ 
W.l!redo aurgel 
AttlllQ l">n truta 
Eugênio Barroa 

p. S. D. 

11'. T. :a . 

Suplen.tes 

Leite Neto 
Joeé GUlom.rd 
fllgelredo Pacbeca 
LoMo d. Silveira 

Vivaldo L!nur Edmundo Levy 
Antónfo Juct. P .... oa, d. Que!""" 

U. D. N. 
Eurico Rezend. Lotl.. da • COBt, 
AntOnJo Carlos !;acbari.. de A .. um" 

P. I!I. D. e M. T. R. 
A\UCio Yknns AarAo 3tefnbn;.ch 

SEORETAIUO: _ 1. O.,n.lro Lea! 

REUNIOES: a'·fe\r"" - toa 16,00 \lor .. 
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MINAS E ENERGIA 
PRESIDENTE: Sell! -<lar ,1\}~,,, pDdt .. .'lal'iJlh~ (P .. B. I;) 

VIO&,-t'I .. a!;:S.llJ~--;NTE: SCll;lctOl J(~e Ern!lrio (P.r.s.) 

Titulrue.::, 

Benertkto Vallaaarcs' 
Jt-fferson de Aguiar 

José Ennll'lO 

P. S. D. 

P. T. 8. 

Suplentes 

P12(lro l.udovlco 
l"li ~nt o Müller 

Ai'g{!tflll'O de 1"igueircdo' 
~e..&\m _\13CUlfin 
A:nónin Joeã 

JoàQ A.gl'tPlnO 
Antôrllo Çh.rlo~ 

U·. D. N. 
JOse Càndldo 
A f. n.!'=o AI Ines 

.. B. P. r. 
do,sl1phut Marinho Jú!!) Leite 

SECRE'TAI1:10: Cláudic I'. (;~rneiro 

POL!GONO DAS SÊCAS 
PRESIDEN'j,'h: ~ennaor H~y Carucm..l (P.S.O., 

VICE-PRESIDENTE; senador ',Aurélio Vianna <fi .S.B.) 
Tltuh1l'es ; SU11Jentes 

.Ruy Carnetro 
Sebast~ão A,rc.:hel' 

Dlx .. HU.1t RoSlluo 
Argemlro de Figueiredo 

P. S. D . 

P. T •. 13.· 

U. D. N. 

Sigét-l'edo Pacheco 
\ LCile Neto 

Ontônio Jocá. 
"José Itrmirio 

João Agripino ;LOpes da t..'usta 
3o::;é Cândido ,AftiOnio Carlo~ 

P. S. B. e P. fi . 
Auréll0 Vianna Júlio Leite 

SECRÊ.'TAB'JO: Cláudio L CarneIro Leal 
~EUNIO:B$: ô"'~lejra.s -:. às J6,OO horas 

PROJETOS DO EXE~lJTIVO . 
PRESIDENTE: ~"!nador João AgrlpiDo (U .O.N.) 

vrCE·PRESlDEN'f~: Senador Wilson OonceJves- ~P.S.D.): 

T\wlares ' Suplentes 
F.I;I. u. 

Lelet Neto 1. Walfredo Ourgel 
José Gulomard 2. J'osé F\~11clana 

3, Ruí Carneiro 
P. L. 

Nem de Sá. L AloysIo ciD carvalho 
P. T. B. 

Barros Carvalho 1. EClmunoo Levy' 
llez erra Neto 3. ~ê,o- .t.lraga -

U. D. N. 
Daniel Krteger 1. Antónlt) Carlos-

2: 'Aàolto FrnneG 
B. P. 1. . 

Uno de Mattos 1. Aúréllo .Vianna 
SECIUirrA"RIO: Jari: Soares de Ollveira Filoo, eventual,,' 

'REUNIÓES; ~a.afelra _ ~s 15',00 horas 

R~DAÇÃO 
PRESIDENTE: Senador D1x-Huit RO:iado (P.T.B.) 

VICE-PRESIDENTE: Senador An\«nlo Carlos tU.O.N.); 
'l'ituJ'M'eB Suplentes 

Walfredo Gurgel . 
Sebastião Arcber.·· 

Dix~Hutt Rosado 

P. S. D. 

P. T. B. 

U. D. N. 

L-obã.o da Silveira. 
José Felicla.no 

Edmundo Levy 

AntOnlo Carlos EUl'ico P.:ézende 
'BPI e S/LEGENDA 

.,JÚlio Leite, . Jos.t.phat Marinho 
'SECRETARIO: Neuzn J. Verrisimo 

RElUNIOES: 4'·feh·a - as: 16,00 hora •. 

RELAÇõES EXTERIORES 
Pr .. ldente Benedito VrJlad"''''' IPsm 
Vlce-·Presl<lenté - POMO' de Quetro. ,PTBI 

, o;rttulaies 

Benedicto V1.lladare.s 
PlIlJ1to MUIle: 
:Menezes Pionentel 
ilOSé. GUlomarci 

Pessoa de Que1r"" 
Vivaldo Lima 
Osca: Passos 

AntOnio Carlos 
JoSé ClI.ndldo. 
RuI pa!melra 

PS') 
Suplentes . 

i: 'RUy carnelro 
a. Leite Nei;c> 
2. Vlotorlno ,,,,"etre 
4. Wilson o-onçaJves 

PTll . 
-!. i\,ntOnlo JucA 
. a. Argem1ro de ll'IgUe!iew, 
S. Melo. Bre..ga • 

tlDN 
-L. Padre ca:azf"C3 
S. João' Agripino 
S. Mero d. ,Sá IPLl: 

a.p.I. 
Aarão Stembruch (MTR) L1no de· &Iattoa (pl'N)J, 

llecret/lrlo JoãO BatISta ""rtejon. Branco. 
- .ReunlMs QUI1l_I<etr.... lJiS 16 bOras.' 

I 
I 

, . 

SAúDE 
PR~HlDENTE; Sena.dor Si%e~l'edo Pacheco (P.S.D.~ 

VIC~-PRESlDEN'l'E: Senado!' José Cãl~dj90 {U.O.N., 

TltUJ~u'b Suplentes. 

SigeIredo éachecQ 
P. S. lJ. 

Waltredo Ourgel 
Pedro LUdtlvi('o Eugênio Barro:. 

i)i,,-Huit fthsado 
P. T. 13. 

Antônio· Juca. 
to. B. ? 

Raul OiuberU Miguel Couto 

José CâhdlC!P 
U. D. N. 

Lopes da Co~t.a 

I SECRETARIO: Aracy O'ReilJy de SOl;za 

fleumôes: S"-felra - às 16,00 horas 

SEGURANÇA NACIONAL 

VICE-.~RESlD'J:N'l'E:. Senadot' Oscar_ Passos (P.S.O.'. 

Vtctorino Frr.'i.r& 
José GUjOma~Cl 

OScar Passos 1- . 
snvestrt> Pél'lcles 

P. S. '[). 

P. ,. B. 

\ U. D. N. 
Zachartas. ~e IAssumpclio 
Irtneu Bamt·t\usen .... 

- B. F. 1 . 

Suplentes 

Ruy carneiro 
Attlllo Fontana. 

.,JOSé Erm1l:io 
VJs-fla'.! Rosado 

Actol!o Fra.nco 
Eurfgo R.e.zen.de 

. . R·nul 9iubCl't I . AUl'éllO VlariJ;l~, 

-I SECRET""RlO: -Alexanch:e Ptaep-der 

REUNlOES: ~'.!~1Í" _ - às 16,00 horas 

SERVIÇO PúBLICO CIVIL . 
i 

PRESTIJE.:NTE: Senador AloysIo dê Carvalho (P .L.); \ . 

VICE-1HESIDENTE: SemldOr Leite Net~ 'IP .S.O:). 

- T1tular~s \ SUplc21~ 
P. S. O • 

. Lolte ".to 
Blge!redo 

I 
I 

Olx-Buft Rosado 
• 

Silvestre' Pér1CjE~ 
• 

Padre Calaznnt.. \ 

\ 
Aloysio de Carvalh<J 

Aarão ,StelDbrucli 

Vtctorino Frelre 

P: T. B. 
Melo Srnga 

Antônio Jucá 

U.D. N. 
Antônio Carlos 

P. L. 
Mem de Sá. 

B. P. I. 
Miguel Oouta 

. sEqr llTARIO: José Ney" P~s.os Daute,s 
Rlm.JNlCES: .3" ... feira. - às 15,00. nOfM 

• 

:rRMJSPORTE:S, COMUNICAÇÕES E OBRAS POSLICAS 
.~ ., > '! '-. 

~ 

'.-- _PRESlI>E~~: Sellador Lopes da Oo,ta lU .O.:N., .. 

'VIOÉ-PRE,SIDENTE: Senndor Bezerra Neto (F.T.S.,. 

Titulares 

l!lugênlo B ..... OS I 

1HlIson Gon~alves i . 

Bezerra Neto 

Suplentes 
P •. s. 0.1 ' 

Jefferson de .Aguiar 

. _ ..... 1 _ ~ - JOS6 Oalomard 
P. 'l!. D. -

'. , I l>!lÕ10 Braga 

.. loope.s da Oosta . 
ti. O. N.) 

lrlneu Bornha.uS~I1 

lIIlgueJ Couto. 

~. S • .p. 
Raul 'GIubertl 

SEtJRBrARlO: AleXMldre Pfaender 

• 
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A) Para Revisão do Projeto que 
define e regula a PROTE., 
ÇAO AO DIREITO DO AU- O) 
TOR 

COMISSõES ESPECIAIS 

Crla-da em virtude do Requertmento 
:n' 480·62 do SI. Sena<lOI WJtoll 
Cawpos. aprovado em 20 de tanell'O 
de 1962. . 

Para estudo das causas que Q) 
dificultam a PRODUÇÃO 
AGRO PECUAR1A e suas re
percussões negativas na ex
r:~tção 

Para o estudo da situação 
do CENTRO T~CNICO DE 
AERONAUTICA E DA ESCO· 
LA DE ENCENHARIA DE 
AERONAUTlCA, DE S JO· 
S~ DOS CAMPOS 

OW&naCla em 22 de novmhro de Crlatta em vtrtude do R.equenmen-
1962.. to Q9 569-63. do Sr. SensCiOI JOSé Cr1aaa em vtrtude 00 Requertmell a 

prortOga.cla até 15 àe aezembro dE Efm1rl0, aprovadO na sessão de 2Ó de to nt '168-63. do ar. Senado! l?tU1tE: 
1963 em vutude Cio aequerimento nú.. agOstD de 1963. Ca!aZ8.1l$. a.prova.clo na sessão üe l:i 
mero 193 .. 62". aprovado em 12 de de.. de novembro de 1863. 
zembro de 1962. Des1gnada em 22 de agO.sto de 1963. Destgnada em 13 de aovembro !!e 

COmpletacla em O: de: ltllle1rO de PIOIlogada por 1 a.no. em VU'tUct~ 1963. 
1963, com a aeslgn""áo dos Sentwres do Requerimento o' 1.197.63 do se- Prorroga"" até 15 de dezembro a. 
Senadores VB.SCCll!:eJoa Torres e nhor Senador' Slgetredo PacbeCO, 1964 em V'lrtude do ReQuer1mento nu. 
EdmundO Levt --" I. d a b 1r mero 1.158-63 do Sr. SenadOl Ant,o~ 

• aprova.uo em u e ezem ro 'uto JUc( a.provado em 10 de iezem. 
!'rorrogaas ate 15 de 11 ... _ de 1983. bro de 1963. 

1964 em virtude do ~u=eDto nO· Meml>roo (5) _ E>artldos 
mero l.198-63, da Sr. Senador MeDe
... E>lIllentel aprovado ezn 15 .1t da
... mbro de W63. 

JOSé FeUClanO _ 1'50. 
Bl(lell"e<10 Ps<llIeoo ,V1cePr .) . 

,"80. . 
JOSé Ermlr10 ,ptesldeol;e) - P'l'B, 
Lopes lia COSta - ODN. 
AurélIO Vla!ma (RelatOr) - PSD. 

Membros (5) - Partidos 

Jo~ F'eliClallO - P$O. 
RUJ' C"rnelro - P50 
Ane-<lnlc Jucá .,.. PTB. 
Padre Cal~ _ UON. 

Membros 17) ~PartldQJ 

GUberto AlarlIlho - PSD. 
Men .... PlIllente! - PSO. 
Rerlbaldo V!ell"a - ODN. 
M!ltoD Campos - ODN. 
va.sconce1os Torra; _ PTB. 
Edmundo Le'fl _ P'l'B. 
AloyalO de ClarVallIo - 1'1;.. 

Seotetál'lo; Auxll18.J Leg1B18.~Vc. H 
1'[,.10. Alexandre Marqu.. de t./bU- ) Para o estudo das' Mensa

gens do Poder Executivo re· 
ferentes à REFORMA AO· 
MINISTRATIVA 

querque Mello. 
Reuniões: 2" • 4', leJr.. ., li 

110m&. 

Ode.<lA por Ullclatlva da CAmaTa 
11) Para estudar a situação da E) Para efetuar o levantamen- doo Deputado, aprovada Dela Senact. 

CASA DA MOEDA to da PRODUÇÃO MINERAL em 1.12.m3. 
00 PAIS e estudar os meIos M~ (18) eartidOfl 

Crta4a em vtrtucte ele. RequerlIoen~ , senadores. 
., n' .61-68, do Sr. Sena<lor JeUér- capazes de possibilitar a WiJ.s<m Gooçalv.. - PSD. 
lOn de AiJIlSir. aprova<lo em 14 de sua Industrialização LeIte Neto - PSIl. 
agOsto de 1963. DeI'gnaãa etn 28 de Stge!redo!'aeneoo - PSD. 
.rOsto de 1963. CrlaOa em vtrtude do RequerJmen- ArgIllnll"O de ó'lguelTeào - P'I'B. 

to o' 665-113, do sr. senador.lOOê Edtnuudo Le'fl - P'l"a. 
ProrJogaaa até 14 ãe 1IlaI"1;O de 1964 Ermlr1o. aprovado "" seosãc ãe 11 d. AdQlpllo Franco - UON. 

(90 dlas lelO vIrtUde do Reguerlmen. setembic de 1963. João Agrlplllo _ UDN. 
to nfunero 1.160-63, do Sr. senador AuréUo Vianna _ PSB. 
Jeflerson d. AI!Ula' aprondo em 10 Deslgna<la em 19 de seteml>XO 110 Jo.sapllat Mar1Dho _ sem legenC!l1. 
d. dezembro de 19113. 196a. Deputados: 

Ale!Ilbroe ('I) - P&rtldl» Prorrogada em virtude do iteque- Gustavo C8panema !l'res!deDte) -
rlmento n' 1.159-63. do Sr. 5eIlador PSII. 

Jefferson Ce Aguja.l CPre:nüenti) - Mllton Campos. a.provado na sessâo 
'SD. de 10 de dezembro de 1963. 

Wl1sOD Gonçalves - PSD. 
Artb1U VlrJllUo - PTB. 
EdlnWldo LeVl - P'I'B. 
AdO!p!lo Franco _ UD2i. 

EUrlcc Rezende CVlcePreSldente) _ 
IlDN. . 

Jossphat Marinho - Sllegeolla. 

Membros (9) - Partid,," 
JOSé Ji'elJClaIlo _ P5O. 
AttiUo FolltaIa - PSD. 
~ B8lZCIS - PSD. 
Jose Ermlrio (Relator) - PT8. 
2ezerra Neto _ PTB. 
Mt!lo Braga - PTB. 
I.oi>= de Cesta - UDN. 

Sec.retAr10t OUeta! Legtslat1vo. Mlltoll Campos <Preslde.Dte>. -
<J'L-õ. J. B. CIUltejOD Branco. m.:~ Le!to IVleel'r.) _ PRo 

secretàrlo: AUXIllar LeglsaIt!1<l 
t:) Para o estudo do. efeltos f'L-W. e AJ~Ilr. Margueo de AlbU· 

da INFLAÇÃO E DA POLITI. guergu M .-
CA TRIBUT ARIA ~ CAIV 31AL ReunlOes: 5. le!r .. àa 16 _. 

SOBRE AS EMPR'!SAS PRI. 
VADAS 

OrIOde em virtude do aequerllDen_ 
lO n' 031-113, do Sr. SOaMor Gouvee. 
Vlelra, aprovado na =ão di B de 
agosto d. 1963. 

F) Para estudar a situação dos 
TRANSPORTES MARITI. 
MOS E FERROVIARIOS 

Crlaàa eDl VIrtude do ReguerlJll8ll
to u' 7õ2-1l3, do Sr. Senadm JUBé 

Deslgnaa. etn S 40 agllsto de 1003. Ernúr1o, aprovado Jl1I sess~ de 13 de 

AclerbeJ _eIDa - PSIl. 
Laerte Víll..ra - OllN ISubstl!.uldtl 

pelo eputadO Arnaldo NOguelra). 

I) 

BeltoI DIa. - UDN. 
PauteI de An<1raQ. - E"rB. 
Arnaldo Cetdelre _ PSP. 
JUaTe2 rAvora _ PDO. 
Ewaldo l'IDl<> - MTll.. 

Para. no pra20 de três (3) 
meses, proceder ao estudo 
das proposições que digam 
respeito à participaçâo dos 
trabalhadores nos Ivéros 
das emprêsas. 

ME..'I!lBROS 
Se:na<lor .. , 

Bezerra Neto - Presidente 
Monso Armo. _ Vice-Presidente 
Jef!ersan de Agu1a.r - ..Relator. 
WteNetA> 
Nelson Maoulan 
Eurico Rezende 
Auréllo V\lUlna 
seere\á.rla. araoy O'RelJly de $= 

• Setembro de 1964 3403 

- ate 15 Qe àezeIDl>XO de 1963 peJ( 
Requertmont<> 119-62, apr. em 12 Clt 
-z;embro de 1962. 

- ate 15 ae dezembro de 1964 pelo 
ReqUerImento 1 138·63. apr. eID 16 ~ 
Ije:z.embro de 1963. 

COmpletada em 29 de oututl1'O a. 
1962. 15 de maio de 1983 • 23 de all111 
tie 1963. 

Membros (16) - part1dot. 
Jefferson .de Aguiar - pSO. 
u>oão da Sllvma (23 de abrfi c!. 

19t1.' _ PSO. 
J:t\ly Uartlelro - PSD. 
Benedlcto Va.1tadares - PSD. 
WUSOD OOnçalves 123 ele ...,:Jl de 

19631 - pSIl. 
I 

Darnel K.r1eger - UDN. 
Lopes Qa UOota \2lI ae outubro IH 

19621 _ UUN, I 
MIlton campos !V!ce-Presldente),' 
aer1ba.1do V lelra. - ODN. , 
Rw <>aJInelf8 _ UDN. 
SUvestre ""neles t:l3 de &brU de 

19Bi) , 
Bezerra Neto '23 de aIlrIl de l~sa); 

- PTB. 
Afonso Oelso - PTB. 
NogueU"a a.a Gama _ PTB. 

Barros ca.rvalho _ P'I'B. , 
AJoyS10 Cle Carvalho f.PresMente); 

- PL. 
Mem de Sã - pL., 
Josaphat Marinho - SJegens. 

K) Projeto de €menda à Cons
tituição n9 1/61 

(QUE DISPO!'. S08RE AS MATe. 
RIAS DA CO~lPETENClA PRJV 4-
TIVA DO SENADO. INCI.IJINI>O 
A8 O~ PROPOR A EXONIi:I\AÇAO 
DOS CHEFES Dí! &llSSAO Dl
l'LO~lATIC& l'EltltlANEN'J'I! 11 
APlIOV AU O U:Sl'A8IU.ECllI1EN· 
TO O ROMPIMENTO E O REA
TAMENTO DI! IlEUCOES DI. 
PLonlA.rWAS COM l'AtSES f:8-
TRA,'mElROS) • 

EleJta em 4: de outubt ode 19S1. 
Pro17ogada: 
- ate 1& ~. deze!Ilbro de 1962 velO 

Requerimento 20'1·61, apr. em 14 Clt 
dezembro de 1961: 

- ate l~ a. aezembro de 1963 peJQ 
»eq 1.139·63. apr. em 10 de dezem_ . 
bro de 1963. 

ODmpleNlda em 29 de gutubro dt 
1962 e 24 de abrll de 1962. 

Me!llbros UGI - PartlàOl 

Menes .. Pl!Ilentel - PSIl. 
WUsoo Gonçalv" 123 à. a~rIl Ik 

1963) _ Pres'dente - PSD. 
lAO~ de Silveira - E>SD. 
Ruy Oarnelro <.23 ele abra ele I963J. 

- !'SIl. 
Guldo Mond!l! I.. d. OUtubro dt 

1964) _ PSD. 
Ji:Urico aezend. 123 de abril d. 

1963) - UDN, • 
Daniel Kr1eger - ODN. 
MlIl4n campos !VI<:e-Prea!denIeI 

- UDN. 
Her1l>aldo V1eJra - ODN. 
Lopeo de Cesta - UDN. 
Silvestre penCl ........... ) _ PTB 
qlValdo LIma - PTB. 
Ama\lrl SlIva C!4 de abril de !1183) 

- PTB. 
Vaga do Senador Pinto I"errell'a 

.' l'rorrogaCla em VlrrUde "" Reguen- uovemI>rc de 1963. . 
monto D' 1.l61. 4. 19till do SenllOr De.stgnada em IS d. DDvem.bro de 
Sanador AttiUo FoIlttlla, "prova<lo ·t963. 

COMISSõES ESPECIAIS ~B~· abrll d. 1ll1!31 - Relator 

eID 10 de dezembro 4e 1963. I.'rOrroga<Ia ele 15 de dezembro de 
. lllM. em virtude do !'I.e:!Uer".meuto 

lUembl'OlI lO) - PartidO! n' 1.162-63, do sr. 5enadoz J~o 
Attruo Fontana - Pr.,;!denl9 _ LeIte. aprovado eDl 10 de d ........... 

PSD. do 1ll!l2. 

~OSÓ Folli:l"-IIo - /Vlce-Pr.l - Membros (5) - partidos 
P5O. - Attruo Fo __ PSD. 

JOSé ErIlllrlO - Relal<>! - i'Tll. 61gOlredQ Paabeco _ PSD. 
Al!olpllo i'nw<Io _ ODN.' JOSé ErDl1110 - PTB. 

I trlneu BortI!IauseD _ VIm. 
Aur61lo V!am:a _ PStI. - ' J1lI!o wte - PRo • ~.: 

6"""_: 0fIcl&l Les!Slau., 5ecretd.r1o, Auxlllar l4lIIaU .. 
fL-3. Jul!eta Rlbello àoo saJltot. PL-l0. Alexandre M. de A. MeIlO._ 

PARA O ESTUDO DE AICYslo ae carvalho - Plo. 
PROJETOS DE EMEN Lmo de M"tos - E'TN. 

DAS A CONSTITUI CÃO L) Projeto de Emenda à COns-' 
J) Projeto de Emenda à Cons- tituigão n9 8/61 . 

tltul"ão n9 4/61 (MBUB EXONERAI.'AO POB PRO-
• POSTA DO SENADO. DE ODEtE 

(QUI! OISPOE SOBRE VENClltIEN· 
TOS DOS MAGISTRADOS) 

oç MIS!lA-D DIPWlI1ATlCA Oli' 
CARáTER PlillllU.NENTE1. 

Elelto em 27 d. Junho d. 1961. EJeJt. em 6 do outubro de 1961. 
Plonosaàa: Prorrogada: 
- ... UI de c!t8I!'!IIbrt) de lll62 Dele _ a.té 16 de dezembro d, lSW'l J)l'iO 

Requerimento 609·61 a9l'. em 14 Ot Reaue!'imento 008-61, Ub"IQ"aDo em '4 
clezembI'tl de 1961. à~ Janeiro de 19tH; 
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- at~ lb de Janeiro de 1963. UE'J.C 
titequuilmenw UH -ti:4 aprovado em 12-
r de dezemorQ -Oe 1962; 

_ ~.t-é H) .le aez.embrc de 1964. oeJo 
Requfr-imfjDt(J l.140~63 a.provaào em 

! 10 de àezernorc de 1963 r Comp:ecada em 30 de marçC ae 
~ 1M2, 19 de outubro de 1962. 2:J \te 
,abril de i963 . 

:\-lemorOtô (16) _ Partidos 

Mer.~le.:= PImentel - PSD. 
• 

RuY UarnelTO . 23 d.e a.i)rÜ de 1~>j3) 
_ Preslilente _ \"SO. 
\ Lobau :::ta '3Uvelra - PSD. 

.Jetfersuo ce AgUlaJ 123 a.e a.OriJ oe 
1963) -~ t'81J 

OUld,:; lHmdiD (29 de outuuoo a.e 
19à2, .. ?SIJ. 
, .l)an;e. Kfleger _ UDN. 
! Eunco Rezende l23 d.e al;>r1) de 

~1963' -. UUN 
MHto:l oampos - ODN. 
Heriba..do V1eua IVlCe- Presldent.e) 

_ UD~. -

\ Lope~ da COsta - UDN. 
Vaç;1:\ <10- senudor ?mro F'e'""!'elrll 

((2a de abril ele 1962 - H.etat,ot -
,p-r.. ,-
1,_ B~ra Ne~ 123 .de a.b-nJ de l~Ri 

~ Ama,uI'} SIlva 123; de abril de 19ti'j) 
,..:. PTB 
\ VtvGllda Lima _ pTB, 

lHOvsw de Carvalbc - PL. 
Une de MnLOS - P'I'N. 

M) 

" 
Projeto de Emenda a Cons
tituição n9 9/61 

,IQUI!; .uom.'ICA o REGIME DI< 
DrSCUll\UNAÇAO DAS RENUASi 

EleIta em tO de aovellloro <te- 19til. 

Frurruga.oa: 
_ ate la àe dezembro de UI62 !'ele 

Requerunlmto 60~-61 aprovad.o em H 
de dezembro de 196t; 

_ a.te I':' de deienlbro de 1963 pelo 
Requerimento 182 .. 62 a.prova.do e.'D I: 
de detembro Cle 1962; 

- ~te 15 4e aezembro de 1964, pelo 
Reque.l'lmento 1.14:1 .. 63 ,aprova,dc em 
10 de àezembro de Ul63_ 

MemucO& t16) - partldoe 

JefterSUD ae AgulaJ f:l:~ de a.bril 
cI. 1963> - PSD, 

Meneze" tlilIleDteJ _ PSD. 
Flllnt<: MUU.. _ PSD, _ 
Grudo Mondill 129 de outu.bre dt-

1ll62) _ PiSO, 
i RU-, Ca..rnell'O (23 de ~brU de 1»62 
,- P5D. 

Danle,1 K.neger (ReJat.or, - OUN, 
EurICO Rezende l23 de a.bril de 

1963) - UDN. 

Mllton uampos - ODN. 
lierlbal<lo Vle". - UON. 
Rw Palmeira -OON. 
AmaU!'1 BU'a - as de abril do 

~963> _ l"I'B, 
Barroo Carvalho - f'l'B. 
Al'iemlro de FigueIredo - PTB. 
Bezerra Neto /23 de abrll d, lHC 

- pTB. . 
A10}'Sl0 de Carvalbo - 1'1.. 
Llno de Matos - PN. 

(..ompletada em 3ó de março Coe 
ISo:.!.. '29 de outubrQ de t962 e S de 
abril de ! 00:1 

JOão AgripinO 12:1 ,je a,orU de 1i62 5) 
- Vlce-Pre:slOente _ UUN. 

, 
Projeto de Emenda à Cons
tituição 09 5/62 OanJeJ KIle<;;el - lIDN. 

Mem\j:'os 116) _ Partidos SUve.stre Perlc1es 123 de abrO àf 
196JI - pTH 

Jef1erSu!.i Qt! i\gUlál - Pêl-). NQ'ir'.lelS3 ja Oam,!I _ P'fa. 
w dSOtl u(jnça;v~ 123 àe tt.t)nl de aarr~ CarviJ.Jht> _ ?'l"'B. 

190, - ê'Sl). . AlOVSll' de ~arvalh() - PL. 

IDlSl-OI! 80HU,t. A t:N'l'REGA AOS 
lI'lUNWlPIOS DE 30% OA ARRE
CADAÇIlO, UOS .:s't"UOS QUAN
DO EXCEUER AS ItENDIIS MU
NICIPAIS). 

R'.lY I.,.,~!"nêl.ro - poSD AuréllD Vianna n ele abril de 
wlJàc. a .. -:::mvelr8 - f'SD. 1963) _ 3,eJatQt _ €'SB. EleIta em 13 de setembro .d.e 1!h3.2. 
UUH10 Mündm I:.!!:I ae <Jutubro de I Pron-og-aaa: _ 

19ü<!' - PSLi --', 
MlJtoD Oampus - UUN. I • C _ até ~" .li,;' ael.embro de 1953 pelo 
Henbald( Vleira _ UUN. Q) Projeto de E,,-.enda a ons-) Requerunenw n~ 1 .I'J:',-ÔJ apr .... Hl.OO 
,. 1>De: ,)8 Costa - UON. I - titutçãO nl? 2/62 i ~m 12 de Ilei:;embn; de l.962; 

_ J~atiNAgnp.~'l.(" ,2~ de abrll de 19631 Ill\'STIl'l'l NOVA O,ll.!!(:ltIMINAÇAO! _ ate Li a.e Qezemnro üe 1964 peJe 
EurlCC aezenoe !2~ cte abrO ae UI!. ltE~I}AS EM 1 (~AVOR DOSt RI!querunento L.141·t) $apruvadG ea 

1.963, _ U1)N .... lHU:\:ll.·WHIS). ' ~O Qf dezembro de 1963. 

Silve.sr.re c>€rlc1es (23 de anrll <ll llaelta em 2J ae I:m.~\c de 1962. completaa em la ae abl'U de 1963. 
191i3. :.. PTB. MemOroo - partlQo" 

"'N .fI,e;:;! Q~ Gama - P'L"B. 
Barr~ Carvatro - P'r-s ' 
Jusapohal Mannho' 123 de ~orU de 

196:t 1 _ S leg 
A.oys!c tlf- Gar\'slho - PL. 
Lmo de Ma to!. - .P'1'N. 

O) à COI1S-Projeto de Emenda 
tituI9ão n9 11/61 

ICln~l,,'I'O UI!. NO\'OS 
MU~It,;U'IOSI 

Etelta em ·.!8 Qe março de .l9(J2. 
t'rOf1"og<lr;30: 
_ ~te !~ ae l1ezembro de 1963 pelo 

Req 794-62. aprovado em l:il ~ .... 
zero tm. d.e 1963 

__ at.e l~ ae aezembra de lDü4. pt.w 
R.eq 1.143·63 aprovado em ~O d.e 
dezemorc <18 leGa. 

Completada em 29 de outub-.:"C) óe 
196~2 i3 de a.bril -de 1963 e, 22 f"o..e tn~ 
Illo <le 19S3, 

lI4emOf(l{, - Partidas 

Jefferson de tl.gulaz - PSD. 
WUSon OonçaJv~ i23 cie abril cie 

h.'ô3) _ PSJ.) 
RUy CarllelrO _ PSD. 
J..oO:\o aa $l1veira - e-SO. 
Ou.ldc MondiD {29 de outubro de 

19621 - PSD, 
Milton cawlK>S - UPl'l. 
ElertoaJdc Vieira - ~N. W.... da CoSta - UU,,". 
João .'BrlpiDo /23 do abril de 1963) 

- UI}N 
EurICO Rezende (23 de J.bI11 di 

HHi31 - ODN. . 
Silvestre Pérlcles (23 de abr.D. de 

1963. - l'TII, 
NàJuetra da Gama - PTB. 
Bart"Oti canaihtl - P'I'B. 
AlQYs!c de C .... "lbo - PL. 
M,lgue\ OOOU> - PSP, 
C .. ttete Plnhelr" .23 d. abrll de 

1963> - PTN. 

_ &te lz, üe dezembro de 1963 peJa 
Requ~runellt..o 18!Hi::!, :ipruvado em â 
de tlezemoJ'o Qe 1962; 

_ ate 15 cte aezemorc de 1964 ".~() 
R.equenmenr,() L.l4bw fj;i aprova-do em 
10 aI' aezemor(J de 19{ill , 

Completaoa C!!l 23 à.e anri) de 
19S3. 

Membr~ _ Pa.ct.ldO! 

Jefferson Qe Agutar '-- PSD. 
WiLson Gunçalves 123 Ue a.D.."1] d.e 

19631 - e:::.u. , 
EtUll Carne:.ro - PS:(l. 
Lobão aa ,sllvelra - rSD. 
Lelte Neto 12a de s.b(u de 1963) 

- PSD. 
M.l1ton campos - UQN. 
HeribaJdo Vielf8 Vice~Pres1dente -

ODN. I 
Menezes PImentel - 135.0. 
FurIOO Rez,eode 123 ete abl'i Jde 

19631 - RolO"" - UI)I'<. 
au1'e6tre Penc19 123 1 de aDril di. 

1963) - Presldente _ 'l'TB. 
NogueIra ao Gama - 1P'l'B. 
Barrru Ca.rvalho - PI'B. 

IAlOysio de carva.!he ....: PL. 
Ltno de Mato. - PTI1. 
Joâ<J Agru:üno t23 de n~rn de 1983) 

- UDN_ , 
Daniel Kneger _ UD:~. 

, 
R) Projeto de Emenda à Cons

tituiçáo n9 3/62 
\AU'rOItlZA o l'RlHVNAL SUPE

RIOR ELEI'fOrtAL " t'JUUR DA
TA -I'ARA A RE4L1lMÇAO DO 
PLKHlSCI1'O l'RI!VISTO NA 
EDENDA CONSTITUC:IONAL ti' 
, _ ATO ADICIONALI,. , 
Eleita em lO de fUlbe de 1962. 
procogaçao! \ 
..;. ate Ib li. dezembro ~. 1963 pejo 

~u.runeoto 787-62, aprorodo tal a 
de dezembro de lD62. 

_ ate 16 de dezembro d~ IBM oeII> 
P) Projeto de Emenda à Cons- ~::.'::~to d!·t~.&Pro'~do 0lIl UI 

tituição n 9 1/62 completada em:13 "e ll>I11 de 

\OBltIOATORJE)J.lDII 011 CONCtlR- 1963. 
80 PARA INVES'rmURA EM 
CARGO INICIAL DII CABBEJRA 
111 PROIBlÇAO DE NO~mACOES Jel!etSOD <Ie AgWar - n. 
lINTERL.'iASI. 

EleJte 0lIl I~ de maio <10 1962. 

Prorrogada: 
_ &tê lO de d .. embro de 1962, pelo 

ReeI. '185-62 aprovada em IJ de de
'lS1!l.1>ro de lll62_ 

W!l.BOD Gonç&lvea llI3 d,. abl11 d. 
19631 - pSD_ 

R1I1 carnetro - I?SJ). ! 
Loba.. da 8IlTo1ra - pS!). , 
Men .... !'mente! - PClt!_ 
Lelte Neto /23 de abril de 1968'_ -

PSD_ 

Je!IerSOD Qe AgW&1 - ~SD 
Ruy Caroero - PSD." 
Lo:Jbao da t:iJ vera - PoSO. 
W I.LsoD GonçaJ. V~ ~2;i de abril de 

196J, _ PSU. 

J"eIt, Neto ,23 • 63" - ~60. 
Menezes Plmentel - Pre.uóellte. 
MlJtoD Campos - UDN. 
aer/bala., 'VIe1l'a - UUN. 
J0.5apnat Marinho - 12S.'I,e:n 

Vlce- Pre.1<lente - - UPN. 
Oarue, rWegot _ UON. 
Vaga d:o SeDhOI PUlt.o Ferreira. 
Euric(J Rezende t23.4.ti3) - OUN. 

126_l631 _ l'TB, ' 
Nogueira da Gama - PI'S. 
Barro.s carvaLho _ PTB. 
Mem de 511 - Pl.. 
Miguel COuta \23.4,63). - pap, 

T) Projeto de Emenda à Cons,. 
tituição n9 6/62 

IAU~lEN'J'A P4.11!l QUA'raO o NO
nlERO DE REPRESENTANTES 
DOS ES'UDOS 8 00 DIS'J'RITO 
Ff:Dr:RAL NO SENADOI. 

Elel:!a em 13.9.62 
Prorrogada: 
- ate 1&.12,63 pelO Requerimento 

7!1O-62" aprovado em 12,12,112; 

_ até 10,13,64, peJo RequerImento 
1.148-63. aprovadO em 16.12,63. 

Completed,. em %3 ._63. 
M ombro> _ Pal'lJóo. 

JettcrSOIJ d..e A-ItUlal - PSO 
RI1l' OOrDelro - 1'50 
LobliQ da eU'elra - l!Alatot 

PSD 

W1lWn 
P50 

GODçalves 123,0,01) 

M.eDem Plme.ctel _ PSD 

MUroll Camp"" -UDN 

aer1baldo Vl/Ur .. ' - UDN 

-

Josaphat Mar1nho - (23,4,6:1) ... 
OON . 

DanIel Krleger - UDN 
lilUrlco Rezende - \23.4,63) - VI

....Prea!dente - UDN' . 

... Vaga ao Senador Pinto hrreq 
(23.4.1131 - Presidente - PTB 

Nogueira tia Gama - PTB 
Barros C&l'VaJbo _ f'l'B 
140m d. i!!A - PL 
Júllo Leite l23 '.53> - pJl. 

U) Projeto de Emenda à Cons_ 
titulpão n9 .7162 

_ ate 16 <le dezembro de 1963 pelo 
IAPLJUAIjA() DAli COTAS DE-W- Req 1.144-63, allrO"ado em 10 de de-

POSTOS, IIlEIITlNADAS i10S nw- zembro lIe 1963_ 

N) Projete. de Emenda à Cons
tituição nq 10/61 Ml1ton CaJlIPOO - 1l1lN. , 

BerlbeJllo V1etra - 0011 I 
JoâO AgrlplnC las de abril ae 1963) 

_ OON. 

(REVOGA ,. EMENDA CONS'ttl'U,· 
ClONAl. ti' .. QUE lNSTlTUl1l O 
SISTEMA I'ARlAlIfENTAR Df! 
GOVIIRNO B O i1R1 61 Di1 CONS
TITUICAO FEDERi1L, 011 18, DE 
SETumRO DI! 1946). 

\l(ICll'IOSI. OOml'letalla em 33 de aIItII de !S&. 
Membroe - Partldoo 

Jouerson de AgUiar - PSD. 
Vl'1lOOl> GOIlÇlLlv .. ' llI3 d. tll>r!I "e 

Ele1t. em '18 118 d..embro de 1962, 

Prorogacla: 
_ ate Ib C. dezembro do 1963 pele 

Req 183-8a aprovado em 12 de (Ie. 
zembr4J de lS82. 

_ a:té lb de dezembro de 1964 tJE>Jo 
l;ell_ 1.142-63 aprovado em 14 4, ou
\Ul>ro de 1961I. 

1963> - eBD, 
8111 llaJ'lletro - fS. 
Meno ... PImentel - pSt). 
Mllt.on CnmPflll - OON. 
Berlba.ldo Vlel" - UllN. 
EUriCO Rezende 1:13 de ablrll de 
963)_ - IlDN. 

EUrtac Rezende 
19631 - OON. 

de ablrll de 

DanIel &:rIegeo - OON. 
8Ilvestre PéI'Icl"" 129 de ,t.brlI ae 

lll631 f'" f'l'B. 
Nogueira da Ga.ma - PTB_ 

_ C .... allIo - l'TB. 
Mem de S6 - PL. 

AlIJ'Ao Stelllbrucl1 - MTli .. , 

\ 

Elelt. em 6 ,12 . ti:!. 
Prorrogada: 
- atá 15.12.113 pelo RequerllDe.n1o 

'i9!:~têa~'f'~ ~ ~::":beDlo 
1.149-63 "provada em 10,)D.GII!. ' 

Completada em 23,',63. 
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! 
AI nso ••• ~.. "lDN Demgnac.a. em 25.5 196' "emb,'os _ ~ort,'dM I Leite Neto - PS o D-I<...... - .. ' , d P .v... r......,., J h M lnho sem Legenda Jefferson e Agula'f 1 8D>, Jefferson de Agu.ar - f'SD Amaury SIlva - PTB osap bot ar·_ Antônio BaíbíDO tPSD, 

Ruy' Carneiro - PE'D llezerra Neto - PTB Raul OlubertJ - flSP Wilson Gonçalves íPSDJ. 
Pedro LudO\.'ICO - PSD Vaga do Senador Pinto Ferre'ra Jose GeHe - PR Ruv Carneiro !PSDI 
Wilson Gonçalves (23~4·63l - PSD - PTB \ - E à Menezes P111lenteJ 'PSD).-
Benedito VaUadares - PSD vaga do Senaclor ~ciuQrdo catam.o Z-2} Projeto de menda Edmund.o LeVi (PTB). 
Milton campos - UDN - Vlce-PreSldente - PTB I Constituição n9 7/63 Bezerra Neto IPTH' 
Heribaldo Vieira -J UDN Vada. 00 Sel'!.Hior Ed'Jardo As- ArthLtr, Virgil10 ,P'rBl. 
F.urico Rezend.e (23-4-63) - UDN Eurico Rezent~e - Pr€51Qente I Oscar Passos fPTH' 

Daniel Krleger - üDN D'nl'l R",,','", 'r _ [JDr-1" :sutV a 00 n-llU'l t\l'- U.o\ li U\'4 ~Jri1lnn CampM (UDN'. 
. Milton Campcs - UDN I' ITRAN:Sl-UtE!\t:lA PARA li RE- Afonso Annos IUlJ./"l). 

JCáo Agrlp.no ~23-4-63) - UDN o, ''I "U" <> "ANVIDA1AR "VAI'UO "l.... "'" 
P Alo«>Sl) de CU1"yalllo - pr. "< ~ ~ • ...... • 'EuriCO Rey.t:'nde fVDN) 

Amaury SilV3 (2:.!,4.63\ - TB J t El E'II\'Ol Alov.<;io dE' Carvalh<.' PL). • Nogueira da G~t~,(\ - PTB Jo.<;aphat Marinho - ReIa ar -! . 
B C II n rl : Em Legenda JOSaphat M:ninh( "BPU. 

arros ana 10 - .;'..) - l l.H:!Slg,naca em ~.1O 83 l!.urfõl1o Vianna (SPl \ 
Mem de Sá - PL \ PfVl rlM~'Mla a~e 1~ l~ M pelo Re- Aarão Stl;'inbl'll{'h lBPn 
Raul Giuberti - P3P li Y) Proj€1o de Emenda à Cons~ j)·,.enmene<.; numero i J5b-6~ a,prOVi1·, ____ _ ___ _ 

! titUlçiio ,," 4/63 " COM1SSõgS í f ~c em HJ 12 6;::! \ 

V) Projeto de Emenda à Cons- I .\lemor'os - par'tl<lOS PAl'L' "l"NTA HL',< !}',!' 
tCUNt:Uu<, l;\JUNll)AHE~ AõS Jettel"SUD Qt ag'Jla: - I:"SQ ~ .""\.n CI Hl'..o •. J t ... 

titulção n" 1/63 I \'f:';!';,\I>"''',S, R'JY Carneiro - "SI.>" IN QU F:H ITO 
Wlison liu:lçaJv~ - PSD I 

(TRABAJ:.UO Vb lHI.JLtJEItl!:S E ME- Jose ;:"'rUCliíO( _ (o'BJ..; I CUIAIlt\S DE AVOHUO (0.11 O 
. NORES ~ l'RAUALHO El\l (N·l DeS\gnar1a em lO I) 6J WaU'TeG'll UurgeJ ~. PSO AH'I 53 IM ('UNS'!" H'II, -\0 tJ:

1

! 
DUSTRIAS lNSAI.IJlUtIi:Sl. ~rorrvgl:laD ate 1~}:J 64 oeJo Re· PT"B o t: 

querlmeok oQmero 1.l5a.63. aprova- Ar~emlfc; de t"lguelIf>dC - ~ O 1\". 149 l\LINf:A A U H ,'-
De~ngnaC1a eD:l ~~ 4.6:1 do em H.l 1:,) 63. ~ezerra Ne-·-t; - P'l'B . li!I\U;l\"l'O (l'OTEH{\'O _ 
Prorrogaa.a ate jÕ'·~2 64 peJO Re- SJ1vestre petlC1~ - ~lB 1~) P..ara apurar a aqUls,içao. 

~uerunen~ 1.15V-(l:S Ilprova.do em 10 dos Edmundc U'!V1 - PTH ,.. ~ F d d 
de dezembro Q8 1963 Membras - Pl\rU Burloo Rezende _ OUN pejo voverno e et aIOS 

MemQr~ - Partido! JeftersUD <le Ag'lla: - PSI) Mlltop- Campos - UON acérvos de concess'onánas 
JetfersOIl Oe }\g'.U8.l - PSD Ru~ \Jarnell·O - PSD. A,oysle oe Carvalho - I?L de servlCOS públicos e a' 
Ruy Carnelrt. - PSD Lob§.o ela SHvelrA - f'Sl) AtoflSCl Ar:nt* _ ODN. :. 
Lobão Cl9 Sllvetra - PSD Wtlwn Gonçalves - PSD JosBllhat Mar1.nho _ sem L.eg~nda importaçao de chapas da 
Wilson Gonçalves - Rela-o: Meneze~ PlmenteJ - PSD JOl1() Leite - PR aço para a Cia. Síderúr-

J?SD Lent Net-Q _ PSD 
Menezes PlD1entel - PSD ,AmourJ> SIl., - PTB Z-3) Projeto de Emenda 11 gica Nacional, 
Leite Neto - PSD I 8e7.erra Neto - PT8 8 6 Cr\ada oela ReSOlução DUmero U. 
Amaury Silva - PTB ••• \laga de Senador Plnto Ferreira, Constituição nq 

/ 3 de 190::1 asstnaoo pel.Q Senhol Nelson 
Bezerr" Net.o - Vice~Presjden~ -, _ PTB )..'la.cuJan e matE 28 Senhorel; Sena-

P'rB Sllve..;,tn PérlcJes - PTS (AUTONOMIA DOS MUNlctrlOSl d.ores ,apresen!<lda em 30 de m~w ds 
Vaga do Senador Plnto Ferreira AdA!berto Sene _ l?TB 1963' 

- PTB EurtC() Rezende (23 4 63) - UDN estgnada em 2:1.10 63 Oes1gnada em SI de mal0 de 1963 
rl'r>.N prorrogada ate lã 13 64- pelO Re· . t 8 à 

A-llve.stre pertcles - PTa Mtlto13 Campo, - ULI CluerimentQ oOmera 1. 15') ~6~, ap: uva.. - Pr"azc - 120 dla.s, a e 2 E se-
Argemuo ele F"lg:uelrea(l - PTB Alo,sto de cart"8:ho - PL do em 1(1 12 63. ~em/)rc de 1963. 
Eunco Rezende (23 t 63) _ UDN, Josaphat Martnhc - Sem Legenda Prorrogaaa: 
MUton Camrv>,!J _ UDN I João Agrtpino - ODN Memoroa - E'artld06 _ PU1 mais 120 dias. em vtrtuae 

__ o da apro~8câo do RecllJerlment.c QO-
DanIel I!r!eger - UDN' - Jetterson ae Aguar - PSD rnerc 656.63 do Senhor SenadUT João 
Josaohat Marinho - Sem Legell<is. I Ruv Carnelrc - PSD d 1 d e 
Alo·s!o de C·-alho -~, 'I Z) Projeto de Emenda à Cons-- psu "grlptno, n. sesskc " 8 '" m-

J ...... ~'Io: JO$f' fi'eUclanc .... t)ro de 1963 12\ hora.sl. 
- ,', tituição n 9 5(6-3 I WUsoD Ooncalvet. - PSD _ 001 me1.s um ana em vjrt'lQt da 

Bezerra Netl.. - ?TB aprovação do Requerlmento nú.·ne;"o 
EamunOt t..eVl - t'TB 1 d h I:'! d L.f' \ 

W) ~r~je,..to d: E
2

m/
6
e
3
nda à Cons.., , 'DI~~tA~OI~R~O~S~~~~~~~S DI! Argemm. fi'lgueUeQ() _ ?TB ke~-6~a s~ssfoen d~r ,i1fg: g~zeUl~r: 

t.twçao n· Mell Braga - PTB de 1963 

lom"''!'o 011 1'1I0PlUEOAOEI 

DesJ.gD.aao~ em Z3 ... 63 
prorroga.aa: 
- até 10 U.64 pelo Requertmeuro 

I.J51 .. 63 a,provado em 10 12.63~ 

Oeslgnao.a em 31, D. 63 
Prorrogada até 16.13.84 pelO Re. 

Quertmentcl atlmero 1.154-63. apro
vado em 10 12 63 

EUrlC(. Rezende 12:1 f 63\ - UDN 
K10ys1ti de Carvalhc - OON 
Ar005t;: Arl.no'!' - UDN 
Jasapha! Martr...!},p - Relator 

Sem Legenda 
AUTé1Jo \Tlanna. - [)'l"B 
Jill!o Leite _ PR 

Membros - part1~ 
JetrerSOD de Aguiar - PSD 
Le!te Neto (Presidente i - PSO 
N' elSOn MacUlal'l - PTS 
João Agripino tRelaton - ODN. 
Jooanhllt MArinho - Sem Le~eDd. 

MemOfQb _ ~art1<:toS 

JetIersQD Qe AgUla.t - ~SD 
Ruy Ca.rnetro - E»re.sldellt.e - PSD 
Lobao da Sl.lveua - ~SD 

Membros _ E"arUdoa 

JetterSOD '" AglIla. - PSD 
Ruy caro."., - E'SO 
Lobão da SUve1rO - PSO 
WUsOD Gonçal'" - E'SO 
Menezes I?ímentel - PSD 
LeIte Na", - PSD 

2-4) Projeto de Emenda 
Constituição "y 1/64 

à 2~) Para apurar fatos aponta
dos da' tri):lUna do Sénado. 
e outros. relacionados com 

Wilson GoncaJVea - PSD 
Meneze=s Pimentel _ PSD 
Reribaldo Vieua - Vtce .. Presldel3'" 

to - PSD 
Alnaul'J SUva _ PTB 
Bezerra Neto - PTB 

•• . . . Vaga :20 Senador P' Jlto Fer .. 
reira. _ PTB 

Sll .eslr. Pétli!l.. _ PTB 
Mtw Vlrglllo - PTN 
EurIco Rezende 123 4 (3) UDN 
MlJton 08mpoo - Relator _ UON 
JoI!<> AgrIpino - DON 
JOSlIphat Marinho - Sem Legenda 
Aloyll1o de Carvalbo - PL 

Am&Ut) SU.. - PTB 
aezen, Neto - E'TB 

... Vaga do Senador HUmberto 
Neder - E'TB 

Argem1ro de FlguOlr_ 
,EurICo Rezende - UDN 
MUtmI Oampoo _ UDN 
DonJ'" KJ'leger _ DON' 
AloysJo de oa.rvalh<> - PL 
J_phat Martnho - S. mLegenda 

Z-1) Projeto de Emenda 
tituição n9 6/63 

l 

(INELEG UlI LIDADEI 
X) Projeto de Emenda à Cons- Designada em UO,1!:l 

tituíção n9 3/63 Prorroga4o .tê Iti,12,64 0010 80-
querlment<, cOmero 1.1D6-63, aprova· 

(DISPO" SOBIt" .. "OMINISTRA- do em 10 12 63 
ÇAO DO DIS1'RI1'O FEDERAL E 
MATIi:RIA DA, COMPIlTBNClA 
PRIV<!TIV. 00 SENADOI. 1ft 

Oeslgnaaa em ~ D. 63 
Prorrogada ate 10.12.64 pelo- ae

quertment<; '1.152-63, "'):travado em 10 
de dezembrc de 1963. 

Metnbroo: _ Partidos 

JetfersoD Qt AgtU.a.r _ PSD 
Ruy Carnelro - E'SO 
WIlson aonçru... _ PSO 
Jose l"elIclano _ E'SD 
Wa1!redc GurgeJ _ PSD 
Argemlrc de l'tguelredo - E'TB 
Bezerra Neto _ PT8 
Silvestre peneI". _ E'TB 
Edmundo Leoj - PTB 
EUrlcc RHeDdo - DOM 

tEleição automátle,3 li\. V1ce·Pfte ... 
slden~e com o PresIdente tUt. Repü .. 
bJlce) 

::>eslgnade em 26.2.1964 

Jefferson de AgU1.aI (PSD) I 
RuY CarDNrtl lPSD-.. " 
Lobâ.l 4~ Silveira (PSO). 
WilllOn t)onçal... (PSD)~ 
Jose Felí(',J.a.no (PSDI. 
Btzerra NeC<i PTB' 
Arlbur VirgUJo ,nB). 
Alltónl>. JuCil WI'B). 
oscar P .... os (PTB) • 
AntônlO CuJ", 'ITPNl". 
AlOl'slo d. Carvalho (PL)'_ 
Burlcc Rl"zende (UDNl. 
Milton camp'" (1J1)NI, 
Josaphat Marlnbo (BPD_ 
JtlUo Leite fiPII 
Alll'éUo Vlanna rIlPD. 

2-5) Proj€'lo de Emenda 
Constituição nq 2/64 

à 

IDá. nova rectaçãO à altnea a.. do 
nrt 101 e lU, ttom IX do ar~ 124 'da 
(,,"""OnstitWÇãc Federal. a Um de esta ... 
belecer que seJlIJl) "rocessados e lu!
gll·dos nos crlmef eomuns: 

! - os membroe do Congresso Na .. 
1 atonal. pelo Supremo rrlbunaJ Fe .. 
: <!tTat: 

MembrO$ - E'8rtlÓQ1 
Jefferson de A.gUlat - E»S'D 
Ruy Carneiro - I?SD / 
Lobllo d, SUvelra - PSO I 
WUson Gonçalves PSD 
Meneus Pimentel - PSD 

Ml!toD Cam_ _ UDN 
AlOYSiO de Carvalho _ UDN • 

I - Os membro.'> das ASeemblêlaa Le .. 
, g!slat!vas. pet"" Tr!l>una1s á. Justiça). 

" irregularidades graves I! 
corrupção no Departamen'll 
to de Correios e Telégraloll] 

Crtada peta ResOIUÇ&O oOmerc 3~~ 
de 1963, a.sstnad" pelo SenhOl JefJij 
ferson de Agula.r e mal! 33 Sennor~. 
Senadores f&preseDtada na ')essã() dt 
36 de outubro ae 1983', í 

Prazo _ 8-~ o nm da sessao 1~a:tI .. ..I 
tatl.. ele 1963, , 

Prorrogo.c!lo por 90 dta" 'atê t5 41, 
març.o de 1964' em virtude d, c , Re~4', querimentc número L 163~63 10 Se 
nhm SenadOT WUson Gonçatv 
aprovado na sessAo de lO' d:& C1e2em 
bro de 1963 121 Sfl), 

DesfgnaçAo em 6 de- dezembro 11& 
1963 

Membros (11) - Part.1do! 
Jefferson de Aguiar _ PSD 
LeIto Neto - pSO 
At,Uto l"onUlna - PSD 

PSD , 
WUSon Goncelves - preS1dent8j 

ArtU! VlrgUlo - PTB 
Bezerra Neto t8 11.63 _ tn", ... 

"dente _ PTB 
Mello Brag, _ PTB 
10110 Itgrlplno _ UDN 
Daniel Itr/egel _ DON 
Ew1ec Rezende 123 4 63, _ ~ 
A!l1éllc Vianna - PSB 
Secretárto; Aux-illat Lf>~I<;!a.t1' 

FL-9, J. Ney Pass~ Oant&4 -
Lobllo ela SUvelra _ PSD 
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Parece-nos de todo desnecessári() 
. insistir quanto à grandeza do DNP~e
ma energético, cuja exPansão é ~trd'1S" 
pensãvel aO desenvolvimento nacIOna.) 

Basta. sublinhar que se trata da. 1ll~ 
:rra~estJ:utlU'a da nação. 

Em tenlpos' idOS, a energia. elétrica 
era explorada pela. ipiciatiV80' privadr. 
e notadamente emprêoos eatrangeil'a.s 
toTn.atam-~t.. detenl;o!'3.5 da concessâ{) 
em quase todo o· território nacional. 

A iDlciativa prlva.cta nacional, nlaJII 
oobretudo estrangeira. cannlizou RI 
poupanças e a. capacidade tecnológica 
e gerencral de que dispunha para ex.. 
ploroção da energIa elétrica. r" 

O pOder público exercia o contrOle 
e, posteriormente limitx?u a remunera
ção dos capitais investIdo:'! através 4, 
fixa,ção das tarifa~. 

Nos últimos anos, entretanto, as mb.
danças estruturatS da. econon-Ja. bra
slleiva e o próprio ritmo ace1era.dQ do 
processo de industrialização, ltnpuse
ram às companhias concessionárias, de 
sel.'Viço~ publicas de energi.a elétr\c~ 
fiolução que as mesmas se vIram ln~ 
capacitadas de satLsfazer por váriOS 
moti1'o.s entre êles, e em partlcular 
o· recrudescimento da. inflaçáo. 

O poder concedente, viu-se Impos
sibilItado de deferir as postulaçOelt 
cada vez mais constantes de aumen
tes tarifários correspondentes ao ritmo 
1ntIacionárfo, com o que se ateIIder1f. 
também à ambicionada expansão do 
parque energétíco. Assim as poupa~
ça.s particulares, ~assaram fi, preferIr 
outras áreas de invesUmeJlto mQ.iI 
atraentes por mais remuneultOrlaa, 

O problema toi-se tornando cada 
vez mais' agudo os governas estadua18 
despertaram para êle, procurando re .. 
solvê-lo, cada um a seu modo. 

Veriticaram·se em certas unidades 
federativas, soluções. drãsttca:s como 
lP1'ooe...~os judiciais de desaprOpria.ção 
e por vêzes conliscos. A esta reall-

dnde não pcderia permantcer Indi- O g(lv~rJlO, atual,_ em síntese, encon .. 
fel'ente o govêrno federal. E' d~ so trou a. Segulllte sItuação: 
lembrar que nesta altura. Ji. estav'J 
criar!a a ELETROBRAS, 

A verdade é que, por um lado im
punha-se eXpG.lldir o p6J'que energé .. 
tioo nacional. sCb pena. de estt'Qngu
Ul.r-se o desenvolvImento, e por outro 
lado, defrontava-se com a situação das 
concessionárias desinteressadas, por 
motivos óbvios, e já acenados, de nO" 
vos e maIores investhnent08. E' de 89 
ressaltar que êste assunto de tanta 
magnitude p.ara o interêsse nacional 
B'erou áreas de atrito entre o Brasil 
e Os Est~dos Unidas da América. 

De tal sorte QUe o temA fol objeto 
de conversações por ocasião da visite 
~ue o ex~Presidente João Gouli\rt'1êz 
ao saudoso Presldente John F. Ken·· 
nedY, em Washington, nos· idos de 
ab'ril de 196:l, como é do cenhecimentô 
público, e especiEl,lmente do Congresso 
Nacional. 

a. ~ existência de um r.ompr(>~ 
mi..~o de compra aprovado e por 
cumpl'1r; 

b. - crescente deterioraç~o de 
servlço da. energia elétrica, elU 
larga área. do território brasileiro, 
com sérias repercussões sôbre o 
üesen"\f01virnenl:Q econômico naclo~ 
nal do qual a energia elétrica 
constitiu um dOs pontos de estran .. 
gulam~nto ma\:!) n~t<l5 e \\ec~:.;
sitados de superaçãO. 

o Executh'"o declara que, como era 
do seu dever, enfrentou O' assunto rI
gorosamente sob o ângulO do int.erês
Be naciona.l. Preced'eu a um reexame 
através de uma CClmiSiáo !ntel.'mtnig· 
teria!. A AMFORP, • êste tempo, jà 
havia concluldo negociações para a 
transferência de suas propriedáde5 
COm 4 países da Amér~ca Latina, a 
saber; 

Argentina. 
MéXicO 
Colômblll. 
Venezuela 

Encontrem-se ",sub jndice'" <M' desa
propriaçõêS das subSidiárias da AM
FORP n06 ~tad(:8 do Rio Grande do 
Sul. Espírito ::::anto e Pernambuco. 

Nesta oportunidade,· no comlID.ica
dO Oficia.l da visita do ex-Presidente 
brasUelro aos Estados Unidos da. Am~ .. 
rIca, declarou-se especlficamente que 
O Presidente do Brasil havia expos
to um programa de aquisição da.s em .. 
prêsa.s de ser'Vlços pÚblicos dentro do,:, 
dfsposítivoo legais brasileiros de jusm 
co:upensação. Adema1.!, perante o 
COngl'e5S0 aos ~taó05 Unlóc.s, di~e o 
ST. Joã-o Goulart que o govêrno bra .. 
sileJro ·estava desejOSO d'e adquirir 80S Sublinha o govêrno que "entre os 
empresas eoncMSionári~ de serviç03 dois caooiuhM que se abriam para 
públicos, contra o pagamento de jus- a nacionalização das emprê,sas subsl .. 
ttl indenização. diárias da. AMFORP, e da. desapro-

Etn conseqüência. dêssea entendi- priação e o da compra negociadfl" là 
mentos foI constltulda em 30.5.62, o govêrno anter10r preferiu optar por 
Comissão -de Nacicnalização das Em.. elas, últim~, e o fêz porque, entre ou~ 
présas Concessionárias de Serviço.!! tr<ts rozões. a. desapropriação sôhl'-t 
I:"ú,?11cos, a CONESP. B quel levou a exigir, nas têrmos da ConstituiçãO o 
efe1to, exaustivo trabalho de exame e depÓSito prévio, em dinheiro n. vista, 
levantamento contábll e até certo pon.. dr COllBiderável quant1e exacerbaria 
to. físíco do patrimônio das subsidiá.. durante multo tempo a ãrea de atri
rIas. As conclusões d'o.s estudoa da. . to, enQ:uanto que a compra, embore. 
COlliESP foram apresentndãs .ao Se- penoUls e dificels e.s negOCiaçOes, te~ 
nhor Ministro da. Fazenda etn 29.1.63. tia o mérito <ie pôr têrmo imediato 

a controv~rsias ab'rindo desde logo n 
Flnalmente, o gOVêrlla de ent~o, oaminho 19,rgo daa providências éfetJ~ 

cbcgou .a entendlmentos com a AM.. vaa Para a melhoria e Q. ex.pansão 
FORP que te ccnsubstanciavam no dos serviços, já ne. p~5e mansa e 
"Memorando de ElltendimenbO" de 22 tranqÜila do govêrno". 
d:, abril de 1963 aprovado em Was .. 
hlngoon em nome do Govêrno brasI .. 
lelro pelo então Embaixador do Bra .. 
Bil nOS Estados Unido:! da América, 
Sr. Roberto Campos. 

Perante o plenâriO da Càmara. dos 
Deputados, em 12.8.89, lO ""_ ..... 
mente numa. Com!&5Ao de In(!uérito, 
o e1t-MinistI-o S6ntia.·go Dantas,. exPÔS 
detalhadamellte o desenvolvimento das 
r..egoc1ações entab'uladas. 

f'Ensejará, ao demais. essa solU!}ão, 
o pa·gamento a prazo do justo vnlor 
dos acervos adquiridos, em têrmos tais 
que, uma vez adota~Q UIna política 
ta.rifárla adeqUada, o negócio poderia 
ser auto-financláver'. 

Verifica .. se claramente que o "';O. 
vêl'no atual deu preferêncja, ao pro" 
cesso de. OOlUl)l'a negocIada do pat;rt .. 
m6nio .da AMFORP sobretudo pllfa 

reSOlver IIl1emaralllente o prOblema 
Hvre das invencíveis delongas do pro-
cesso jU-d.ídal da. desapr<lprtaçs:o que 
poderia. arrastar·se anos e mais anos, 
e mais. pela vantagem do pag.amenro 
a. longo prazo, vale di:zer 45 anoS, 
MOl\':l R superação imediata do atrIto 
rta~ relações intern-aciona.is entre doia 
Palse.5 tradicionalmente amigos e quo 
mantêm as mais ~treitas relações 
comerCIaIs Sôbre essa Últilrdl refe .. 
rêncie. não é demads avívaI· fi memO .. 
ria para o dw:msítlvo da l'Cglslv.ção 
america.na (FOl'eign Assistance. Act. 

'emendll de autoria do Senador R! • 
ckenlovper) segundO. o. Q.uat o Poder 
Executivo doS' &ta.dos Unidos esIA 
impedido de presttlor qusJquer auxilio 
financeiro 11 paff;es que tenham desa.. 
propriado e1nprê89.S norte-arnericamlQ 
sem o pagamento da Just~ indeniza ... 
cão no.s têrmos da ltgisi.Q.Çãú vigoran .. 
te nO' }>ais da. desapropriação, 

Apfu essa ráplda incursão histórica. 
e depois de breves considerações si).. 
bre a decisão governamental origIná ... 
ria. da. meJU3a.gem nq 10 de 64. pas
seremos a examinar sumà.riamcnte, o 
objeto do contrato. as condições da. 
transação e as linha.s mestras do Pro
jeto de Lei n9 5-64 que objetiva "au ... 
torlzar a ELETROBRAá a. adqu.irit 
por compra ações de elllprêsa5 con .. 
cessIonárias de servIços públicO$ que 
menciona e dá. outras providências". 

OBJETO 00 CONTRATO 

Conforme se lê na, Menoo.gem, o 
objeto do contrato é a compra e ven ... 
da ·de tôda.s as ações e 90 transferên .. 
cia .de todo.s: OS créditos :possuídOO pela. 
AMPORP e BEPCo n'. sua. 10 
subsidlárlM no BraaU. 

E'itaa 10 subsidiá.r1as são a$ seguiu .. 
tes: 

Dia. Fôrça • Luz Nórdeste do 
Brasil _ (&10 Grande do Norte f) 

Alagoas) . 
The Rio Grandense Light ane! 

power Syndlcate (Rio Grande do 
Sul) • 

Cia. Central Bl'&Sn~ira de Fôrça 
Elétrica (Espírito &lnto). 

Pernambuco Tramways and Power 
Co. Ltd. (Pernambuco). 

Cla, Energia Elétrica d. Bahia 
(ll<thla) • 

em. Fôrça .... LU!! d" Pa.ra.nll (P .... 
l'aJlâ) • 

Cla. EnergIa. Elétrica. RJô GrancJen_ 
se (alo Grande do Sul). . 

Cla, FOrça • Luz de Minas Gerei. 
(Minaa Gero.1s). 
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, 'ela, Erasi1eim de EneJ'gía. ElétrIca. 
:a:stauo do Rio de, Janeiro).' 

ela. Paulista de Fôrça'e LUZ (São 
.:)PaUl0)-. ' 

PREÇO·DA TRANSÁÇAO 

EX·PEorENTE 
DEPARTAMENTO OEIMPRENSANACIO!\!AL 

. DtRE:TCR ·Gll:~AL 

ALEERTO DE BRITO PEREIRA consoani.e a ~len2g;em e a Ex
!pOSição de MQti,'os' e documentos, que 

I(il. instruem ficou .b2ffi daTO que a. ci
;fra,.de US$ 135.000.{lOO constitui um 
(p7eço teJo e corresponde a() valo~ 
imputá.vel i05'inter.js~~s ~e A1tlFORP 
a da. B8PCO que são'. transferidos à 

tELETROBRAS, vale, d"!Zer ccni mais 
clareza, que ~ um preçO max.l,no e 

Cl-lttF!! co SEFl;VIÇO DE pUSLiCAÇ01i.S 
. 

eHEFE DA seçÃo DE REOA~ÃÓ' 

MUR!Là FERREIRA ,ALVES FLORIANO GUIMARAES 

blÁRIÔ DO ,CONGRESSO Nl>.CIONJ,l,L 

não preço ftrme, pais que ,.sujeito a', 
:revisão com b:l$e em tombamento fi-

, 15.ic?-::ontábH., , 
Im1-'ff;S'fió fIlJ$ ofJcintls do Dep!lrtamento de ImprEnsa Nacional 

BBASiLI'A 

ASSINATURAS 

Esta _ importâncJa. resu!tou de ~es-'I' 
tudos detalhados' Tealizados :pela 
CONES}? .segundo três métóqos' de 
cwcuio.J diferent~s. dos quais d=i.s em 

, cruzeiros ~ corrigidos êstes .• tll tê!'- 'REPARTIÇõES E PARTICULARES 
;p.õs monetãl'lOS, pela 'RP1icacão ~ do;; 
~tild!ce.s do Conselho Nacional de 
:Econcmla e convertidas 'em dólares, 

FUNCIONARIOS 

CapJtal é InferIor ~ Capital. ê Intel'ior ' 

, Q. taxas compatíveis com .ao$" corre~ões Semestre· ...... ' ........ 
efetuadas - e um' em . dólares, cou, . 
ducentes todos a valores superiores Ano- ...................... ~. 

Cr$ 

Cr$ 

50,00 Semestre. :.: ....... ., •• , Cr$ 

96,00. Ano " ..... ",," ••• " Cr$ 

" .. Exl.r!or 

39.00-
76,00, 

/DI) f~nalmerite uju,st~do; _. ".- .-,.f-:-:-:~ '- -'. Exterior· 
~ ~' de fi~r ç.em esc1A~:ecJ.do q.ue! "'n. . 
somente deoois.,de proJedido ao. tom-" ••• -.............. Cr$ 136,00, Ano ' ....... .; ........ . Cr$. iOS,Oa 

~mLl!."TROB?:AS no' \;alor de 2'0 bilhões 
de cru: '() .os ,d. :.stina.do a atende.::- al1,s 

; encargos financei!'os inici:lis da op::
! ração (aJ't, 11~). 

I ConcIu 1 ts.e :... R.ezt.dárto Su:már ~ 
1- que se soma à Mensag2D.l GOY~nl·~ ... 
! menta", cspç:'cndo q'Jç t·.ld:> cont,r~b;H\ 
para que os eminentes in~:J~'antes da 
r .nis.são cor,heçam da ms,t-éria, e üE-13, 
decidam sob Qs inspir"ções de seu in 
desm;ntido 1J3.'triS'Usmo. 

sela das Com:ssões, em 16 de' Be .. 
te:rubro de 19-.14, SenadO:'- waZ
tredo C:urgtl, Picsir:el1 te. - Depu~ 
tado -Plore;; SOCbres~ Relator, - DE:PU
,tado 1,ranO'el N()t'ae,~, Vice_presiden~e-. 

Parecer 11" 15, de 1964 (C, N .') 

Rel~tor: .. Deputado F1ôre, SQíJre~ .. 
. 1 - O D:mo .. Sellhor President.e- ~ da 
República, pela. Mellilagem nQ 10, de 
1964, .E!llCanlinl1ou aQ (longres:ro Na .. 
cional o' Pl'Qjeto de Lei n9 5, de 1964, 

_'_ . nos têrmos' do iit.- 67 da ConsWui-bamento físico e contâhil será fixaqo 
o preço qefinitiTo da. tra~aç.áo, )~.as 
1Êm- hipótese tlJg'.1l1U P png,amen{.o R 

'Bel." feito pela. EI$I'ItOBRAS será.. 
iiiupe:::ior ao teto 'de USS 135.000;000 
!gxx1endo. ser, entretantO,. ip.fer1oj. 
;wnfo1'l'ne o resuHado da verificação 

- Excetuadas as p_ara à -exterior, que serao Sem.pre- anuaIs} as ção_.F.ederal, combinaGo" com o paiá .... 
. ass~naturas 'poder"\se-ã~ to--znár, -em· iitialquér" época. por seis znosos g'rafo'-Unfc(;-""do-'àl'.t,~ .4'i" do Ato Instl-
ou um ano t . • tuciQl1:al, so~icitnD.do ~,-.aprovaça'J ãêssii, 

A
, f' d" '- L ~ .' " Projeto çie L~t pará,' que o poq.er Exe~ 

, 7' .101' e~ .p.os~ihiIi"ar ,ti remessa de valores ac'ptl:1Panhadôs de cuUvo, _stn.vM dá. "centrais _Elétr'icas', 
esc,lareoiIJÍént~s- quanto' l stiã aplicaçlio, solícitaDíos' dAeDi pre!éxênoià BrasileIras ,S. A . ..,.... ELETROBRAS" i 

l,r~lb6~~~, P,ÓT. ~~i() de .C1ieque-o:n~ vale, postai, a}ilitidos D lavor do- e,do .'t'esoüro·- Nacion~ pudesse con-' 
. 'tq"soureuo do.11e,paríamento de Imprensa Nació'ital. _ cluir as' i)egocíaçóes levàdns a eleito 

íisico_-con tábil. ' 

_ .. ,_ _, " pelo _8'ollêrn:> anLeri-01' corri li Am~h, 
, O n!!v.:> ::r~!emol'àndo acOrdado e-n- . - Os supfeITU!D'!ÓS 'às e4íções -dos órgãos ,ofictà1S séá'o fõrn'êéidôs, can. & 'Foreign power Co, Intf. (AM, 
Coré as pa-r,tes, 00 qual te c;.araetei-1.a àas assinan.tes sômó,ntEf mediante Bolicita,çãó. ' ,FORP>. e a Brasilian Electric pow~r 
Co . ELE'.PROBRAS como agente com-o compªny l BE:E:'cfQ"), visando à: aquI .... 
p:-ooo-r 'dó' GO'lêru-o brasi1eh~o, cqn- '. - 9 «.nato da' númQro atrasado sera acreacidÓ' de Cri 0110: o, »ar sIção de .todos os direitos que' essns 
tén:i a.S ~é,.uintes clá1.l::ula.s ·prln.cip.aiS: oxerc!ci~ d-ecorrido f cobrar;..Se,,50 ,~aiB Cr$ 0.-59.'. . sociedades anónitilils hortearoel'lcanas 

1. :: Pl'ec_o tetó: U'S$, 135' mí- têm nas ~)(J compãnhia-s brasileiras 
lhões"pagávéis dá seguinte forma:" • . . con:eesSion:iria.s de serviços' PÚ:tiJicos de 

Divi$âo de: Ã-gUIA.'t do pepal'tamento ciitér-io 'exclusiV'o'. AsslrQ. ó pàg:imen'- eletr.ic!dM~s é ótitros, ezn lÓ Estadoá" 
... a) US$ 10 milhões' à Tista, ,a.té N~ona1 dn. Prooução- Min-eral do Mi- tO do, ace~v'-o sé est~'nde_ .até o. ano dê Brasil, Essas compar.hias bl'anilel';, 

30 dias: após a 'ent~ada. en.:,l \llgor nist.é:rió das Mines e En<'Igie: -real1 .. 2009,' ras, d.enón:.inaêÜís subsidiárfás, _(lU c~óm~: 
do contrato zand*·se para -tal fIm, tomlJàmenro.s· . . . panlrlas_ dl~ operação, são por Sua ,·e~, 

< Que _ obedecerão à..s diretrizes dós itens Os j"Ui-os· são ,con.:.-.;'del·àdos pertêl. possuidoras de' contfôle tótal da: dom., 
b) tiS$. 125 milhões; -em dua..q a'ba!xo: tamelite razoáveis. estão mais ba1xos P'&nbia AllXm~r -de Emprêsas Elétrf .. , 

, parcela~;' . _'~;, . . do que 00. eobredos' pela Corpóração c,n.s Brm:;l~e1tn:s,. ~e. ássím se 'denomi~1 . 
U~$ 2A .... .:1\ milhões, em 22 a) verificação da .extsLênclâ. ,dOS Fina..'"le~ira· L-::;êrnacíon'B-l e a!éIll di.&O _.1._ _ '<.IV t nfuu: Cortlpanhi!Ji,' Fôrça e Luz Nero:' 

anos, ap6s~ 3 ~9S de. ~ência e ben.s~oon 'l!bilizados como de p:ro- eotr-és~ond€ir{ a- IÍlenos .do qUE! tt mê-, deste do Br,s,-sil; Rio Grnnàense Ligh:, 
a juros 'dê, §% ~,a:i " prleda<ie das eÍll:prês'~ sübSidiá" dta cOb-ta.da no inetCadlJ':rntetMclOilaJ and ~ower Syndicáte Lünited;- Oom~ 

US$ lQO,2~ mUhõ~, !1!1.S mes- ,ri~ e coastitutivv.s' do seu ati:vo para. -transacôcS da e.spécle e sobl'ettt:o. pllnhla cen!;ral Br::::dleira de li'ôrçn 
mas condicões da pa...l"CCra ante.. imobilizado e obras em anda~ de pe.r?~ inV-êst.rmentos pr!yad'O:;'! . Elétrica; PernambUco Tramways anti 
rior, a juros de 6 1/2% tI.-.a..;.,. ment{): " . ~ Íll.$.iSto airid,a,, PC'", cons-l&"rar .d'" Power Cómpariy Llmited; Com~lnhti~ 
.. " par .. , 1. será in .. terlr.almen, te o b) Yerüi~áção dos valores pelO~ - UI' '&- El 't d ~-, ~ & A q' ua.' ;,... b" !'d' m-a1or, - tmp.ortãn. cia· para., o in, tfl'êsse ~.erS'lá e I'l~a !lo Bahia; CO'mp'lt .. 
sel·llve.t lda. ,tIa ,"'i''I"~Ro.:BR S ,_ 1.S v.:> _ en.s re,erl os no . . , ' ,< nhl·. Fo'r"~ e Lu. "o par."ná· ."om··· ==. Ite . ..- " t J"..l nacIonal, numa breve referência.: ao. ...... .,. ,~ v !l"!e~o prazo de 20 a,pos, 0, qu~ re- . m, a Oram an~AAlos na. con- pan"n,j· En.' ergj.,. ~lc·t.ric·, RIO' Clr' a'n·~ 
:.t" ' _ ~ s tabilidade' ·d.- emp',',A~ ... ~ sub'idl'k reinvest,imênto,' oórlgató'río de 75-t~ .,. "".J!1 .... 

dun"" .em paf,am,e-s-~oo, qu.e, .se, e ": ...... ~ ~ ~~ _A ' ~, 'd.nss:,· COOip' .nhl·' Pôr"a' e L' n. d. ~w tá rias à "_O em 'lU'. O"M stl bUbr,e. o quan.tum. ,.·._ .. er n,~ <lO pe o. ~ , tenderão P<U' 5 ano.'!l, 6u seja, e. - ".lo"-'~; 'UH€''' I ,r.-a Minas. Gerá''''', Cómp' •. ·nt-.~" ·Br"·Ueil .... 2009' m~i.lt.ó se iooo-rporou aos se,ilÕ r~ ... · Brasl, atr~vés da. ELErROBRAS, ,8 ;,u .q.........,. 
o ano· .' , , . _ ~ , pect1vos patrimônios; . tanto - _:maiS imP9rta(.I.~e porque &te de E n e,'r g í a Elétrica; CompanlüiL 

2, _ Jtu~ dlvid~n~o5 ~ ~rédi.. . C)' d,eterminação, ~:p6s dedução reinvestlment-o far-se-á. à. talante d8 PP.ulista de Fôrça e Luz. ' 
tos oorrentes, -P.<? VilIor, de U~ ,'7"1 de /j';ife~lnças cambiais", "auxi- ElLETRQ:l3IRAS. " 2, - A Mensp-gém do' PÔdêt Êxe~ v 

inilhões, d~vidÇ$ .pelas s~~lá,: liós- e subvenções" e "'adia.nta.. A l~itura a.tenta. da. MenS~gt:m;. da cu~vo hist~ria~ l~Bgamentê Õ"~M$um:) 
rlãs à. AMFORP me a1~12-~ e .Dlentõs dé rende.", do cústa: hi.s- Exp?Siç~o de Motivos, do relatório ,da e ~e .. ta.z acomJJ~p.l!'1r. ~ E]lfpo&Q!io ~.n 
,tTaz:mterido.s ao oomprador' - ,pa.. t6rícv do titivo imobilizado' é, Com1!;se,o llltermillistel'-ial e dos do-- Mot~vo.n da çomlssao, ln~ermin1sterI~ll 
S'áveis da. :;;eguinte form.a~ obl'tls em anãSinent..,.., menos a de~ êumêútãs q~e a instra6J1l m~lhôr elu- des!gnad~ paTa ,estúdá-Io, Cónlis.$ão. 
,G) US$ 170 mi1~ à ':yista, ~té ~O pref!íação oontatliÍizad&' {I. se: ClQ;a.rá,'os nobr-e-s- ín-tegt'a.ntes.. desta essa ~mp-o~~a- pelos Exmos. S}s. M( .. 

dias apÓS á: entreda em vigor do corrigido pela "apliCa9lo do:,s tri... oomissão -,a r,espeito :da. ma.t.é:ria Em .n1str.os de EStado da Fazenda das' & ... 
contrato; _ . _ .:._, , dic-eS ·.do Conselllo l'tâcionl),l . do 4·eba~é. ' ~~ões Exte;riore.'3, das Minas' é Enei· .. 

b) trS$' $,930. milhões em 15 ~nomh, tugo ,nQs . tôrmos do gla. e do 'Planejamento e Coorden8'-· 
anos 'a' jurOs de 6'% a.a.~, G.l't" 5J, da Lel:u9 &.4-70, de 195a., PROJETO'-OO<LE:!; çã.o_Eéémôrriioo: bem oomo do ~l[t ... 
. 3' ~ _" _CQmnen§ação _' financeira. .. â) conversão, do valor em êru~_ . ,Ne~,~ .TeÚl.t6:i;> 5U~á.ri(}- s4 nos r-es'tª tótrÇf ~ptoyado pJr eSsa, Comiss§:o;, elo 
devida ,ê. A1...troEP, nc; valor de zeIras 'deccn'ente ~da 'observânGil\ acrescentar que o projeto de lei n Q ô, PrOJef-D ile Lel (!-- da Minuta Ce CO!! ... 
US$ 10 milhões, pelaS :variaÇô~ '. dos tt-ens tt~ õ e C, . pa.ra d61ai a.ó áutol'i-zar à ELETR.oBRAs 'fi. trato -já aprovado ,-pelas 'partes eolf.-. 
pa.trhnonlais ocorrtdG.S e n.t r e ' tI.~-erica.no,' mediante . taxa. de. adqul~'rr pi)1~. (l~-pra- as ,áções ~5 em- -trat~ntes' em: p~rspeóti'Vasl- isto' é, '-:0, 
1-1~63 ,c 1-'1-44-. pagâv-çl e-m 10 câmbIo com:oa_tivel com 00 indíces prê.&a5 concessIOnárias, ao llle.smCi EI:.ETROBRAS, de um lado, e a Aml~ ... 
enos, a. 'juros de 6% a,a., - , mencionadoi no Uem "CU". p8Sro a.utoriza ô Poder ltx-::cuGvü ti rIcam & FOl'eign Po'wer Co. e à BrlL" 

O contrato e,Speclfice..rá. a. man-elré. ~ t ~ -z!1fan EJ€-ctrlc Pow-et Otí., de ,o-uif(), 
• O p'_~ an·-d.do· e'nl'. as' , p·t~"· 1" 1 ' !. t asr a. garan ia Solidária dó TeSGuró ,"~'~ • • """ pe a qua será e é uado ~"iil-er N -.' I , ',' f' ! 3 .' " 
)eré, ver1ficado' dentrõ ,de 'H10 dia,s,"{"'- MI-Ona ao COffiP!'CniWS<.t m~l:llce ro. - Tendo eXaIninado o assunio 

ta..dos da. data de enttadá enl.l1gor -ajUS:t9.mel1to do prec;.j de compra. que deêótrCI.!te- da traJI..sa'çC;:o a; qUe .se" te .. em p'rofu~9jdnde" ria estreIteza c(o 
eontra,to, pela d-etennina.ção dos se tornar necess~rl(). em c'oMeqüên- fere a. lei' (art. 39), áinda. mais, ait- tempo dos_ pr~zos regirilentafs di; ttE' .. 

alôres 'dos lnvestimânt-o
g 

das SUOOl- C~â da' v-erifiC"aç~ aclm:a" prev~ta. tOri2Xt, igualmente, o Pode.r Ex-eéntívô n,litação do pf~j~to, a}iés de cértá _rilJ; .. 
árias em 1I.t1vo bixo e obras i.lm an- permiti.'11o-nos ;l'€'SS(\ltar das «mdl.. a dar liarantia do, T-e.s?-uro -Naci<>rml d~ .oCmpensada. pelo conhecímenfo ar'i-

ent-ô, çexcluindo "sux11id" para çÔ(!',s agora, 8S?éntadas par-1l: a.qy.1s1ç~ ao- emprést.imo_ do",~PPR'Í', -m.ipÓÍVT terlOr ~~ wmat~1'ja. que foi_ objeto cto 
tr~6es" 0. 'O', '"l:l;d:ianta.mento d.e do" . pt\trimôl'..lO' das ·con~esstoTIárl~ B...a\l\TK OF, W.ASH1:!.'IGTON, D. q. ~~Yest1gaçoes. por C~issÕ€ls . Patlil
a',') ·éfe~uada. por tlr1ll&' intema.- praw de- 25 a.nos, que li aloP..ga.do pôr Estados Unidôs da. hJr.:ér~ca, às refe... m,ent-ares ~e, rnqu~rito nas duas- Gasit4 

Onãl ~d&nte; '~ se-r dss~d& mMs 2:9' anC's ps.1'Q., Teinv€.?timento rldas &ubsidiárias (a.rt. 4:;»- e,' tinal .. , do, _C9'ngre~so ~ meu parecer é ~íCII 
. oontF~. @i03 ~hos e:erlo compur.~tio de "i6% do preço" 8. SE-:r mente, aul-oriza o Poder EXEcutivo.a s~~t.1do da, uprovaç~o 1ntegraí do Pn'''! 
, .".' ~ , ~ .. jélae pai+.ia;o -pe~ l'ê8J1zado pela. Eú'E'm03ltJ.s,· a. .seu 5ub..~revcr \1m aument:o de ca.pttal da jeto.de 1m n rt 5- nos ÍêrmM propo.st;a 
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velo poder EXecutivo. porque. por mais fico das cOntas de energia sem lh9S 
que me esforçasse, investigando o t)t'O- analisar a incidêncla percentual nos 
blema à luz da. controvérsia. por êlG orçamentos domésticos, busquem a ex ... 
euscitada, e dos argumento aduzidos plicação s1mplista de culpar as emprê .. 
na fundamentação das emendas, não lSa.$· concessIonárIas pela má prestação 
encontrei nenhuma outra soluç~ que, do serViço.s. e pela. Sua incapacIdade 
em !B.ce da situação d-e fato ex\stente de atender à. 'demanda crescente, 
e da. intrincada. complexidade da. ma- quando esta. ocorre. A estagnaçâo re_ 
teria, pudesse vir de encontro aos ln.. sultante dêsse círculo vicI'OSO, dentro 
terêsses nacionais, para resolver um da qual todos perdem e nInguém ga
problema de excepcional ma.gnltude e nha, resulta, na verdade ca contem
de natureza. urgente. p.orização na solução real do problema.. 

4 - A situação energéuca do pJ.L" E, para sermos exatos, devemos re .. 
é de tal l1l<1neira aguda., a recIanlar conhecer que um elemento espúr10 In .. 
medidas imediatas, que a sua soluç~ terlerlu nesse quadr.o, para nêle In .. 
não mais comp'o.rta controvérsias in- troduzIr, agravando-lhe as dificulda
findávell.'lecompassOSd-e espera iDius- des, motivação inteiramente estra.nh~ 
tificáveis, como infelizmente até agora ao problema em si mesmo. E' preci
tem acontecido, O problema prectsa samente aquele que, em poucas pala .. 
s.er resolvi.do com Q firme espirito de vras. mas numa s1ntese lapidar, t:'ol 
determinação de resolvê-lo, sob penilo retratado pelo nosso saudoso colega., 
de condenarmos o paf3 a um lrreme.. PNt. San Tiago Dantas, no diseUl"SO 
diável atraso, impossível de ser re.. que prOferiu' na sessão noturna. da CA
cuperado n:o futuro. mara dos Deputados em 12 de junho 

5 - Tanto o processo de rápida. ur
banIzação quanto o de crescente In
-dustr.ialização presupõem 5ubstanclat 
expansão da. capacidade gerac:ora, 
transmissora e distrlbuidora das em .. 
prêsas produtoras de energia. elétrlcl\. 
EEtas, entretanto, vem encontranao 
grande dU:i~uldade em recrutar no
voz capitais nacionaIs ou estrange!
f 05, l'equeridos para essa expansà.O 
porque: a) a industrialização aumenta 

. ao demanda, mas também vem compe-
tu na atra~ão de capi.tais para seVlr<"~ 
ccmercialmente mais remunerativos, 

~e 1963, ainda na condiç§.o de Ml:~t5" 
tro da Fazenda. Prestando contas de 
sua. atuação nesse episódio .la.a ne· 
gociaçõru com as concessionárias da 
Amertcan & FOrelgn Po'Wer co" !lUlna 
cora30sa e histórica. narrativa da ("On
duta de um homem público, disse Sua. 
Excelência, com a redobrada e !n3us
peita autoridade da. sua pessoa e da 
de membro do Govêrno e do Pa.rttilo 
Trabalhista Brasileiro: 

b) a tecnologia tem evoluit!o no sen
tido de grandes unidades de produçãO, 
com massiço empate de capital; c) os 
serviços públ1cos estão sujeitas a s1.s
temas regulatários de tarifas, freqüen
temente divorciadOs da. realidade in- ... 
fiacionárm dos custos e desestimula
«lores de novos investimentos na ex .. 
pansão dos serv1ços; ã) a resultanto 
da. deterioração dos serviços agrava a 
lE'sistência. pública a reajustamentO.l 
tarifários, sendo essa resisWnela. ainl\a 
maIor ·no caso de emprêsas estrangei
ras, em relação às quais o problemn. 
econômico assume colorido polftico. 

"Nessa última fase, Sr. Presi .. 
dente e 8"rs, Deputados. já exts .. 
tia no Brasil, clarame:qte, uma 11-
Ilha de descontentamento em tOr
no das negociações inicladas. Tal
vez eSsa linha tenha raizes em 
terreno mais prOfundo d9 que o 
simples exame das condições da 
transação. Opiniões emitidas, atI. 
tudes tomadas por muitos, mOS
tram que existe hoje, não apeIUloS 
nos meios políticos, mas tambmn 
fora dêle, uma posição contl'9.f1.n 
ê. nacionalização mec.iante com .. 
pra., e que tavDrece uma solução 
unllater ... ~, toma.da pelo poder pú
blico, sob sua exclusiva. respon .. 
sabilidade, sem nenhum Interesse 
em elimtnar uma área de amw 
COm o capita! estra.ngeiro aplicado 
no pais", 

(1 - Dentro da América Latina, on-
de na área dos serviços públicos ó 
'lue 53 acha. a mais importante i~
velsão de capitais estrangeiros, 1'e
c;istram-se dois mOVimentos aimultâ
neos, que buscam a solução do pro
blema, um através da nacionalizaçã.) 
cas concessionárias estrangeiras, e ou
tro. através de sua estatização, Co
nhecendo os argumentos com que CO! 
propugnadores c.as duas correntes de .. 
:iendem os seus pontos de vista,· não 
me deterei aqUi -em discuti-los, pOls 
cmtendo que a operação ora em causa. 
embora. concluída com uma emprêsa 
estatal, COmo é a ELE'I'ROBRAs, não 
fecha as p-ortas a u'a maiB demo .. 
rade e criteriosa consideração do as ... 
sunto} e SUa ulterior decisão quanto 
ao destino das 10 emprêsas adquiri
das, cuja adnlinistração, totol ou par .. 
c:elmente, deverá ser entregue a quem 
melhor possa. solucionar o problema 
da prestação de serviços adequado3 e 
o. de sua expressão, reclamada pelO 
crescimento das zonas a que serveM. 

'1 - O círculo vlclOlSO, a. que com 
muita proprIedade, se retere a Men .. 
sagem presidencial depois de asstna .. 
laz a existência de wna antiga. ãrell 
de atrito entre as cODcess1oná.io$ de 
serviços. públicos de eletricldade e se!HI 
usuários, t~m particular ênfase quan .. 
d,) êss~ concessionários trazem a mar
ca do capital estrangeiro. SQ de um 
lado se cQmpreenC!e que os investido
res estrangeiros, que para. aqu1 trou
xeram capitaIS em moeda. ~iitável, e 
têm contas a prestar aos sell'.> acto
nistas no pais de orlgem. se desespe'":. 
rem quando precisam explicar a baiXa 
rentabilidade dêsses capitai.s, de outr'o 
ladD também se compreeade qne 08 
usuários, atormentados pela espIral da 
inf1<::,.çãQ. desupercebidos de conheci
mentos técniços da matéria. e aten
tando al?en2s para o cresclmento grá-

8 - Problema. já ~m si tão com
plexo, encontroa-o o atual governo 
mais complexo ainda. pela lntroduçâO 
nêle de um elemento novo, assim n 
exIstência de um c:mpromlsso Inter
nacIonal nâo cumpricrlJ, qUe I,) govêrno 
anterior havia c21ebrado' c.êrcs. de um. 
aDO atrás, -com implIcações de natu
reza 1inancel'ra e díplomáti!ca nas re ... 
lações entre o Brasil e 00 Estados Unt .. 
cos, refletindo-se naturalmente em 
tOdos os demais países dD mundo ocr
dent-al, que tiveram conhectmento do 
comPromiSso através do noticiário de. 
imprensa. A história dêSse compro
missO, que é um dos pontos IJlais dis
cutidos do problema Ora em roca, pra
cisa. ficar aqui registrada não só por 
amor ~ verdade ma~ também porquo 
d&se fato resultaram conseqüências 
que o Govêrno atual teve de levar em 
conta quanco se decidiu resolutamente 
a enfrentar a questão reencetando os 
entedimento,s COma. American & FO
reIgn Power Co. 

9 - Dentr.o da Unha já adotada por 
três paSses da América Latins, isto ~ 
a da. nacionalização pacif'ica, medi
ante a compra negociada. das ações vu 
do acêrvo da concesm-onâria estran
gell'a. o GO-vêr~ ~nterlor, nos seus 
diversos escalões, pa.s.sou a agIr no 
sentido de eliminar a área de atrito 
conhecidà, atravês da retirada da. Ame
rlcan & Foreign power CO, das con .. 
cessões de qUe era vtrtua.lrnente tttu .. 
lar em diversOs Estados 1)2-10 contrôlo 
cta.s suas sUbsidi{u-1SS. Antes de liua 
viSita. aos Estados Unidos da América., 
o então Presidente da República re ... 
sumira o pensamento do .Govêrtro eo 
discurso pronunciado em 23 de março 
de 1962 no Rio do Janelr'O, nos se
guinte. t.lnnos: 

" 

"Outro ponto Q.ue mo sInto no 
dever de abordar nesta r!~união O 
o que se relere 00 setor dos Ecr
vlç.o,s. públicos. 

No passado t1vemos a colabo
ração da té~nica. da capacidade 

empresa.rlal e d,) capital est:rEUl
gelro, sobretudo voltados, para o 
setDr da execuçáb de tais serv!
ços. Aguas e esgotos dlJ gra.n
des cida.des,- estrac!as d(~ fefro, 
energia. elétrica, bondes, porto5. 
navegação, telefones e tantos ou
tros serviços públicos ne~te p:tls 
foram produtos do picneirl.smo 
de grandes empr:::endedot'es ·!;!s-

trangeiros que vierani radlcar-ee 
no. Brasil e para aquI trouxeram 

- , 
panhitl.S, para a. transferêncIa. dS:J 
emprêsas de utilidade pllbl1tm j ~ 
para a propriedade do BrElS1\) • 
sera. mantido o principio de jus~ 
compreensãO, com reinvesttmen- 1 
to em outrOs. setores importantea 
para O desenvolvimento econom1<j ~ 
co do Brasil, O preslc!:ente Ken ... 
ned.y manifestou grande interêsse' 1 
nessa. orientação". • 

'.!t.sse entendimento de alto nivel cO 1 
verificou antes que o Congresso Nor-I 
le~America.no ti-vesse intrOduzido, c 
que só aconteceu mais tarde, o dis-j 
po~1tiVQ conhecido .como !rEmen,da. 
H;ekenlooper" na Lel ·de AuxUlo ~- ti 
terno, Apesar dos esforços em coo... 1 

\! técnica. e capitais, para lInpul· 
I sionamento <10 nesso progresso 

tnfio do poder Executivo Americano. .ai 

e5.!ta emenda foi. introduzida na lel ~ 
devid·oao ambIente desfavorável que se ~ 
criou no congresso daquele país pela 

através do pr;::cesE:o de cone!:!.'i
sões de serviços públicos.. Não 
há. negar~.se que tal processo, em 

que a iniciativ~ privada e 'O PO· 
der Público, contratam colabora. 
para a melhor execução de ser ... 
viços imprescinc!iveis às popula
ções, assinala a. primeira granQQ 
experiência de junçáo de estol'
ços públicos e privados para a 
realização de gr~ndes .tan~fas, t 
produziu fecundos resUltadOS. 
nfanda a verdade conIessar, no 

entanto, que circun.stânc~as de 
várias ordens· conco:,rCTaIll para 
que, em sua evo:ução, o sistema 
acaba.sse pcr exaurir-se, deixan~ 
do subsistentes vãr1as largas 
áreas de atrito e trIcção emre 
a opintão públ1ca. '.J pOder C01!~ 
cedente e o concessiouário I~, por 
um fenômeno muito nattU'al de 

transposição, envenenando as 
pr6prias relações entre o noS$o 
paIs e governos estrangeiros, es
pecialmente o rrais repret.enta
tivo dêles ne.5te setor, que é o 

. dos Estados Unid:s .. , 

repetição de atos e,;:propriatórios .10 ~ 
protJrledades de emprês9.5 amerlcandO • 
não s6 no Brasil, mas também no Cei'" ~ 
lá,) e em Honduras. A inclusão dessQ • 
if4enda na lei impossibilita.va o Pr~- 1 
sldente dos Estados Unidos de agir , 
com plena. liberade no encaminhamen-
to pacifico do problema de ellm1na- l 
çã.c das áreas de atrit.o, como vlnbfl. 
fazendo, Sua ação estava condiclo ... 
o?lda â obediência. que devIa a uma. , 

1 
1 

Se tais serv:ços plÍblicos, por 
diversas razões, não podem mais 
cumprir suas tateIas de bem ser
vil" aO pm;o, se ns próprias em~ 
prêsas sustentam que já não es_ 
tão -obtendo rcsul~dos sa~lsfa .. 

tório.s, e como deJejJIDOs que Os 
capitais que aqui e3!fo. permane. 
çam em setor& onde ne.o ~,ejam 
iD'quietados c onde possam dar 
maior contribuição 0.0 progresso 
nacional, não ser3 dificil eno:'>n
trarmos a solução C!o entmdi. 
menta que, atend:oudo aos alto,;; 
lnterêsses nacioo<.Jis e popular~, 

- não crie embaracos ou pl'O\ :que 
danos aos im·c,;.HdQres de r:apl .. 

. taIs, seja qual fór ::'. sua bande.ra 
de orige~. 

1el em vigor, a qual determinav&i que. 
para a concessão dos beneficiOS do 
auxilio externo, devia haver uma. de .. 
n~onstração l.uequívocll, per parte dos 
paÍSes qUe haviam praticado atos con .. 
fiscatórlos ou equivalentes, de quo es
tavam procurando tomar medidas ne .. 
c(;,ssárias para o pagamento de uma 
luc!enização justa dos bens tomadoS 
t\.s emprêsas americanas. Ale! nai) 
e!>tabelece a obrigação de pagar den
tro de determinado praZo o valor das 
pl'\..fA'iedades, nem que éste seja. o quo 
é pedido pe1.as emprêsas, A sua. ex\._ 
wzncla é a de que as duas partes in ... 
teressadas h a. j Q. m tomado medidal 
-destinadas a um acêrt.o correto e justQ 
da expropriaçã<l, o. que pressupõe um 
entendimento bUaterel, dentr<o dO:! 
cDI~teitos correntes válidos de que seja 
justo preço ou justa compensaçã.o. 

11 - Tendo prosseguido na Unhe 
da nadonalização pacifica através d& 
compra. negociada, o Govêrno a.ntG
rior crIou, pelo Decreto n9 1.106, C 
Comissão de Nacionalização das Em .. 
prê-~ Concessionárias de· Serviço PU .. 
bllCO, constituindo~se em 30 de malo 
de 1962 êsse colegiadO, que deverm 
conduzir OS estuc!os do problema o 
oferecer ao Govêrno SU3"estões concre .. 
tas para. o seu deslinde em cada caso. 
O caso da Amer1co.n & Forelgn power 
Company foi estudado por êsse órgãe, 
que se defrontou durante longos me

E, princ-;palmEnte, meus se .. ses com os representantes da empres:l 
ilhores, quando ta~ questões en- aro~r1ca.na. com o objetivo de chega.r, 
volvem inter~eses de doia p~li.ses, dentro do espírito de negoclacfl.o o 
qUe por sua ident1fica~ão ~Unt o dentro dos preceitos da-legislaçãõ bra .. 
tdeal demccrático, têm, nesta stleir3j a uma solução que conciUassO 
hora maf.s que eID: Qualquer ou- 05 ~nterêsse~ das cuas partes, Cons .. 
tra, o dever de eutár incOmpre- tlh •• uma mexatldão dizer-,e quo o 
e!lS6es e .cl,loques em suas l'e!a- preço de US$ 135.000 .. 00o,ao afInal es. 
çoes qu~tldlanaB, como é o caso tabelecido COmo preço teto pa.ra. a 
do Bra.sil e dos Estarl:05 Un1dol't \ aquisição' de todos os interêsses d~ 
o problema. que se 3presen~a é I American I: Foreign power Co, nJ!D 
uma cOnvocação SImultânea t\ suas subsidiárias bra.silelras tol 011 
capacidade de decidir dos Go- um preç~ impOsto pelas emprêsas 'ven
ve~os e ao bom senso ou à ca- dedo::-as, ou um preço nascido da lma .. 

pacld·ade de C<lmllreender der. in~ gi11.S.ção. Que m qUizer compu!saor o 
teressa.dos". longo e m Ln u c i Os o relftt6río do. 

lO, Em reun!d-o na. eMa Branca, em 
4 de abril de 1962, depois de um diâ 
logo em que foram enunciad-o.s os pou
tos de vista. dos dois pafues, o Presi
dente do Bras1l e o Pres~dente dt.ls 
Estados unidos emitiram um comtl
n!cado conjunto em que ficou afir
mado textualmente o seguinte: 

fiO Presidente do Brasil ma
nifestqu a intenção do seu 00-
vêrno de manter 03- direitos de 
segurança que pe'~mitirão ao ca.
pItal privado c.esempenhar o seu 
papel vital no desenvolvimento 
da· economia brasHeira. O Pre
sidente do Brasil declarou \)Ue 
n?l} entendimentos com as com-

CONESP. datado de 19 de fevereiro 
de 1963, e que se faz acompanhar do 
16 anexos em que se apoj·am ftlJ StlAD 
conclusões, velificará de pronto a fIe .. 
grant0 jm.procedência da argüição. 
a:sse relatórIO, que foi encaminhado f) 
consIderação do Exmo, Sr, Presidento 
da ReplÍbUca. de então, na forma da 
Decreto I),q l.lU&, de 30 de maio do 
1S62, art. 19, letra b, traz as assina,... 
turas do Dr. Paulo Azevedo Romano 
DIretor da Divisão de Ao-uas do Mt~ 
n1.steHo das Minas e Energia.' do Do~-
ter Paulo Richer, então Presidente d3 
ELEraOBRAS. do Sr. L,oeMi, An_ 
tunes. então Presidente do Banco No. .. 
clonal 00 DesenVOlvimento Econôml ... 
co, do Embaixador H.f'mique ROdr1-
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Ines Valle, atual chefe da Represen~' do~ pela média mó\,(!l Já relerida .re-1 Essa ordem, c-Ollfirmada perante a 1 contücto com' C\S reprMmtnnM'S d'a 
~-tDdi.o D5plomática d,o Brasil emA,Mo:'S~ I ~j~t.i.a. o v-aIO~ da moedr. ~orre:ltf: no Câmara .do,s D::.puw.do,s. esta. ex?:-e~a Ame~ican & l'~re!gn Power. prOCUfl)u 
'(!ci'I.. e do Dl'. João Pecro G~u\'ea \~f4 lD!C!O ~e 1962, l}. CONES? recorre..~ nos. segUJDtt'.5 t.e.r.mos {teste telcg:amn I ~·e!'iflca:r. a vlabll1dade de w}uções 
tf!irll. eminente advogado e.lndustrml e!ltao :t taxa med~a,. do ano d~~..1902 enViado no ~balx~,~or Roberto Gam~ I a1ternaüva~ que l'eS01\re?sem, a. um 
t C' atual Senador em exercícIo pelo E::J- (lnformada. em afiei,), pel.a SUl.'I .. OC) POs pelo entao ~hn!Btro da l<~azenda I' m~mo e so tempo, Os dÜlS probleD'lHs. 
t~,dO do Rio de JanClrO. ~piicando--a ao valor em cruzei:ros. de no dia. 20 de abr.iI de 196~: o do compro~ll,is$O não. cumprido ,e I) 

f . 1 ~ - Embora não estabelecendo ~!'S 45,915,000, OCtl:{iO, controlando "Do Min~stér;o da Fazenda 1 do circulo VICIOSO - eXls~ente, cr~ado 
(',-on:'~us;;:o nositiv3..'3, eis que não era eSSe result.ado, venfic~1} a CO~1!?SP Em 20-22-4-1963, pela l/l-sCl;tf;sJação, re~~proca ent.r t2 

I
de ::ma ::,lçâda fazê-lo, a CONESP i(t- que o ri's~ltado _el;n domres .õe, c!fra AMFORP _ Ni'goc!açne.s CO!~CeSS10naf10S e U~UártOs. e q.ue l'e-
lienlc., lie~3e r2:at6r:o, que, oonfron- en:t. c,ruzeno.<; re.:.u;t.ante d~ ~egundo 564.62 (22J surtava na, eGtagnaçao dos se.rvlços de 
ltactz,; (l,'; pretensões dá, AMFOR,P e crlteno de con:eça~ . mone~á,r~a .... e.letricfctade. Mais ~ma: vez fIcou. CN1~ 
las exígéJci-3.S e o critér:o. da legl.c;Ja- CR$ 63.481.000,~GO.uO)~ apllcandQ-se- "PARA EMBAIXADOR Ro- flrma<kl. a convenlênCla da naclO;n.a-· 
~[.o b~·asile'r3. sôbre a. determinasão lhe a taxa :1.9 d~a 3.1 Q~ dezembro idO 13ERTO CAMPOS lizaçã.O das empr&as ~str.allgell·as 
do v3JOl' dos ativos des emp~'es~s 1~62 (Cr$ 41,?'OO púl .u~$ 1,00), at.n- "A C ' , In! M" ( '1 atraves da: comprn, negoc.:a,d,a, T4Jr-

, .... ,,',',r.e"'lcn'. ','ias de se:vi"os de eletrl- glã a quant.a em dol~ .. es ele ',"'" olm~sao er- lTIm ,cna, naya-se eVIdente a lmposslbllldade de ... ', - -=- • ~t ".. 144 170 QOO 00 R CO~ESP ;reunida sábado ã tarde no Ga.. A~ 
! e;dadc_ h'3via E'do alcançada, dentro _' , , . .~c~reu a .. , binete do Ministro da Guerra de .. continuarem essas empr=as e. ope-
r do espírito da negor::ação. uma base a!:1da, a um te:-c":':ro çritêrio para liberou por unanimidade aprovar far no pais em têrmos, que asscg;u-I de acó~'do que seria razoável. E' o contr<~lar os Y~.s~1tôd05 a que chega- as negociações com a AMFORP rassem 6- SOlução do maJs importante 

que dizem 05 itens t3'a 8 do relatór!o f~ e }!st2 CoZ:S~lstm .en} .. ,atlota.r a "erI- e autorizar Vossa Excelência ti. de todos. 05 problemas, o da e?,pan'" 
In urbis: • f.c~çao do cu':'!? h!S!OoLCO em m~eda pud~se obter da ComMnhia wn são imedlam. dos serviços, Os m'les-

estavel, e a l?·,l1~-zac;.o dos f!O~flcIen· 1-""'" tidOl·e.s estrangeiros admitiram que 
"6 _ Reunjõ~s SUC€,,';'SiVM com res do deu"ec'ac" aa P~de"'nl Power adiamento de trinta dias no pa~ d d t ~ 

d M"ORP ~,.-." ,a>l, ':". gamento d ... parcela inicial, .'t.en~ em face 06 e.ntece en es uv caso, e . ás repl'Cs!'Iltantes a AJ. ~ ~ I CollUnlS';!On_ ç melOO':> oe ~lmbaII, d do clima de desconfiança geraóo, 
permWram !l. mcdlficar:ão daque- ,cncontr{)u ::1.9'..11, p01" êst.~ terceIro crí- den o à.s demoras havidas na ser-lhes-ia quase impossível trazer 
Jas cond:ções p8.1·a. outra" mais tério, un~n ~lfr.a que. \'an~H'a entre 141 negociaçáo. Solicito informa.ções novos recursos para. o pais, em qU:tll-
!~vo~~lVeL,,> a se:;ulr definidas: e 143 mllhoes de dolure!. sôbre a tegularização no dia de tidades substanciais indispelu~-r()iS. 

135 milhões de 
hOje de débito para com o Te- • 

14 _ Foi, pO!'t.1.-nt-Cl, em face désses iSouro. ume. vez qtte o Emba!xã... Estavam, dispootos a continuar o~e-
três critétio5 de cont1'61e [o).uce.'J.lvos dor Gordon nos informa estar o rondo dIante da promessa de traE~~ 

i '1 1 "h' qUe~' CONESP c(l~-e1uiu pela !'az'Oa- e},.""'ed,·ente P"O'.l(O par. execuça'o mento, tarifário adequa,do, mas 11ao p?'!mnento niC:3: O ml! oes .p' d t 1 ~ ost s bilidade da fixado do preço em .,.. da PJ'ovidência .. Cordnil abraço. acre 1 al'a.p1, pe os, .t:n0~lVOS exp o, 

Pl'CÇ() global: 
dél.ares. 

ce dólares, USs 135,000,000,00, levnndo em cont.a, San Tiago Dantas'~'. que istO.,l1~es permlt:s.se levanfAu: no-
Prazo: 22 anQs ma\s 3 de car0n_ a1nõa, as detnflís condiç5~s. fa.voráveis YO.s CapltalS no seu pais de orIgem. 

ch, da negcctação, como SEjam 6-Quel$s 16 - A análi.se dos tênnos dêsse O mesmo fenômeno já, ~co!'re,.ra em 
relllth'as ao prazo de c:J:rênc1a, prazo memorando de ent.endimento deruons_ outros pais~ (Ia Am.enes. ;.,.atina. 

Reinvestime:It() n,) pais: .75% de resgate, e a oh!"lgaçã-u de retnYe~ Ll"n. que, em~lugar de mna simples com os quals já ~vlam con~lui~ 
do valor·da. transação. timento. declaração de intencõe.s encerrava êle acordos na mesma l1nha de entendl-

~ as bases de Úlna' t.ransação co- mentos ainigável. Preferlam que o ,JurOS: 6% ao ano sôbre a PQr
te livre e 6,5% ao'ano 3ôb:-e a 
parte reinvestida. 

7 _ Quanto a parcela de 
US$ 10,4 milhões, pretendida pela 
AMFORP foi alcançada, a redu
f;ão da m'esma para US$ 7,7 mi
lhões com o prazo da pagamen~o 
de 15 ano.~, mffiiante uma pl'l
m::ira. prestação de 1010 e jures 
de 6% ao ano, 

8 _ A proposta indicada no 
item' 6 conforme se verifica nos 
ofício~ CONESP 19~(j3 e 20~63 
(Anexo n'" 12) foi encaminhada 
pelo PresIdente aos nego~i~dores 
da A1.fFORP, com o prevIo C04 
nheciment.o dos Ministros de Es
Uldo dos Negócios da Fazenni'l. 
Mina.<:: e Enel'gia, e Relações ~x
tel'iores. 

13 _ Torna-se oportuno registrar 
aqui, porque se tra.ta de um - ponto 
t.ssenciaJ, quaL c:; as razões que perml· 
tiram àquela Comic:;são chegar 9. essa 
oonclusão. Três critérios diferentes e 
I!uce.c:sivos informa.ram o procedimen_ 
to. Pelo primeiro dêles, procedCu-Re, 
dentro das normas da Lei n? 3 410, 
de 1958, à correção do ativo im()~il:~ 
udo das concessionárias, encontran
do-se para. o.s interêsses da AMFORP 
e. cifra de Cr$ 45,915.000.000.00. ~~a 
correção monetária utilizou OS coefi
cientes do Conselho Nacional de Eco
nomia ba:xad03 em 1963 e aplicáveis 
para 31 de dezembro de 1962. utili .. 
lando em seguida metodologia própria 
(baseada no procedimento que o Con~ 
selho Nacional de Economf(\ mant,eve 
até o ano de 1959), a CONESP prO. 
cedeu a nova correção monetária e ai 
1e11r,ontrou, pOr êsSe see:l1l1do crité· 
:rio a cifra de Cr$ 68.481.(l{)0.noO,{}{). 
IA com'ers8.-a de cruzejros em dólares 
(uma. vez que a operação tinha o 
pressuposto de ser feita nessa moe,· 
dQ) oferecia o problema da taxa' de 
câmbio hiBtôricament-e aplicâvel. A 
CONESP se norteou, então, por um 
critér~o cm-reto: a taxa de câmbio, 
que refletiria. a desvalori~ção para
lela do cruzeiro, deveria ser aquela 
qUe fOsse compatível com o mesmo 
critério- que houvesse determiuado n 
elaboração dos coeficientes de corte· 
(!Ao mtmetâ.ria. Dêste modo, com o 

flPrimeiro cl'itério,. tendo como base a 

~
édia móvel de três anos pata est'.I'" 
ecer oS índices de desvalorização do 

ruzelro em 31 de dezembro de 1962, 
~õgicamente se deveria- tomar a taxa ae cârnbio média., pelo menos, dn ano 
de 1962, eis que Q oorrC()ão monetá
ria. operada pelOS coeficientes calculn_ 

15 - E11tre a entrega dêsse relatõ· mereml, a que faltavam apenas a de- compromi...<:.So fõsse cumprido, e ma
rio ao Sr. Pl"esidcnte da República fin-!,tão de a!guns pontos. e a formu~ nifestaram a. dispOSição de prolon
e111 f€vereiro de 1953 e a expedição do laça0 contratual definitíva, A expe- gnr o prazo de resgate de pagament.o 
memCl,ranr1o de entendí,mento, em dição dêsse documento produziu efe1 .. do preço quanro à parte reinvestivel 
washmgto~, I\. 22 de abnl dp :n-esmo -to de natureza financeira para as a que se referia. o meItlOrando, ~8 
ano, constituiu-se uma. COIDl.':;sa"..} ln- duns partes: para a. American C F'o- ume. conce$ão nesse sentido contrl
terminI.sterial que, segundo o depol~ reign power Co. que ~ a..'1unc1ou ao bu:sse para um acôrdo final, ~m Q1!e 
mento autorizado do ent.ão ministro público e nos seus aCÍonistas f uara . ficava no mesmo· passo resolvlcta tõ
da Fazenda, n~s.so saudoso cOI.e~a o go,'êrno b!asileiro, que o ~nunciou ç.a a questão do reinvestimento. 
deput.ado San Tlago Dtl:Jtas, dec.dm ao mlmdo fmancejro internacIona.l e 
ainda que se questione Mbre se o !êz partlcularmente aos Estados Unidos 21 - Ponderando devidamente as 
de maneIra. ,~orma!, pela. conveniência tendo atendido, COm relação àS lets circunstânciCiS, decidiu o Govêrno 
de se conclmr as. negoclaçõeS c.om & dêste país, o requisito de haver en~ optar pehi conclUsão das negocio.ções, 
American & Forelgn Powver Co. II:3 trado em composição a-mignveJ com reabrindo QS discussões COm () o0je
base .. la.queIe memarando de entendl- urna emprêsa americana CQm lt qual tivQ de reajustar as bases do n eg4'" 
men~o cuja minuta fôrft submetida .esta-va em litígio por motIvo de ex- cio no seu melhor interêsse. C<lnsf.)-· 
aos aUo.<; cscalõe.'i' õa administração. propriação dG propriedade' tuída uma Comissão lnterministe
E' o que afirma no .'5eu .iá citado dis- 17 _ Nos meses que s~ seguIram r:.a.l para &;se tim, estão expliCad:M 
curso de 12 d~ junho de 1,963, e com à. assinatura do memorando em \\eZ nO relatól'io por ela apre5enroõo to
a re~pcnsabiIldade Que. amda tinha de tatos positivos demónsttâtivQs do dos os pontos que levaram <1' YOllêr-. 
co:n0 membro do ~verno, O ent.'I.o prOpósito de executá-lo o Govêrno no, afinal, a.. ad<ltar as con~lçoes em 
MlD~.stro da Fa-zend.1: braslleiro. já tendo se beneficiado e que a transação d~veria fl.n~lmente 

continuando a se bone!!cl"r do .clio ser realizada. TaIS condlçoes se "Foi a Com!ss3.o Interm!nlste- -.... t..~.k • d n ml'nuto líberatórÍa. do documento .< prod' u.. acham consulA')",anCIR as a .'" rlaJ, por 'í&o, o úW ..... n elo de, uma ' ~ tr I à M nsa do .. ~ zi,u ',xplict'v'ões e .tn, de contempo~ do con a o anexa J: e gem., ~ cadeia de atos encaminhados Y "U d ô d f ai rlzaçao. aentre os quais é se de citar cumento que tra uz o ac r o lU 
para conclusão, final daquilo que com, o feto notório que e", o compa~ a que chegaram as duas partes lnte· 
se começara a fora tal' quase doL., d 
anos antes. Nesse momento em reclruento do então Pres:dente da re6Sa as. 'A 

f ReptlbUca 'fi, solenidade da cOI'oaca-o 22 - sou de opinião que o Gover~ qlle aio à Câmara. a ,minha prL d d • d inle 
1 d do Papa Paulo VI" em Roma co' m no proce eu e aeor o com o . -me 1'a e fua amen1'al preocupa- i d· d 01' de a. finalidade de alI se enconll"", co .. rêsse nac anal e. oran o a s uçao ção é mostrar a eda Casa que ~ lo o nd de m, o de '.to se encontrou, Com" pre .. dar curnprimen ao mem ra G nem eu, COmo Ministro da Fazen- .l' • t d lUA lli 

da, nem acredito nenhum dos sldente dos E.<5tados Unidos e. quem 22 de abril de 1963, lU 1"0 uz ... ~,o~ e 
expôs as dificuldades decor'rentes de as modifical'ões que resultaram <;as meus companheiros de ComIssão 'i. 1 d ! t 

lnterminlst.erial temos a mais 11- uma campanha pOlítica contrária ao novas negociaçoes ~va as a. t~ el ... '() 
, 

Ú 1 compromisso, . nesta fase. A soluça0. de con lllU .. ,-ge.ra d vi<'la (e que, estabelecldo ê 1 n~ 06 
ô princípio da compra a nego- 18 - Cumpre a.c-sinalar que o Bra- ,nem esses empr s:!lS exp ora·ou~ i 
clacão realizada com a ',Amerlcan sil tol atta:stado a uma. situação. ex- serviços de que sao concessl Jl, r a.<J 
&, foreign Power para, aquIs!ção tremamente embaraçosa. perante os através de suas sUbs,idiária

d 
S bl'~ileiras. 

de suas subsidiárias no Br1lSil, meios finance,iros internacionais, e dentro de UnI regIme e remuner~
foi um alo legitimo. negociado com particulatmente nos. Estados Unidos; çãO tarifária adequada, não çonduZI
pr'ldência, com tôda. a atenca.o ao havia um cornpromisso contrs.fdo. em ria. a. nenhuma situação malS fa·vo ... 
:ln':,er~se público, e que todD.'!: O! nome do pais, pelo seu Embaixador rável ao Brasil. 0fsl1?l'Oblemtea te~~~: 
B..-vectos fooaIízados, neste Casa em \Va.sh.ington que não fôra' con.. ser encarado real lcamen. -
ou' fora dela, cama l~ivos ao tn~ cIuido. As oonsequéllcias dai decor- recíprocos acumulados no curso de 
terêsse nacionaJ, não resistem a rentes, prejUdiciaiS aQ conceito do muitos anos levaram a êsse estado 

. um exame sereno. e se revelam, .Brasil nos meios internacionais, sã-O de coisas. ,Esses êrros culmina!am. 
pelo cóntrário, plenamente com- evidentes dema:s para serem demons .. com o. Q,SSmatura do comJ»:0m1sSo. 
pativets com os !nterê.!lses do par" trodos. . não porque êle tivesse sido firmado, 

mas porque náo se procurou sincera ... 
~ COm os deveres dos que o ad- 19 _ Foi dentro deste quadro di .. "'ente cumpri-lo, criando~tS-e do sra-ministram. " .\o 

'! pa.ra, que nenhUlt"La dúvida pai~ fLcU que o Govêmo atual teve ue 511 uma ·imagem -desfavoráv-el nos 
rasse sObre o assunto. declarou ma1.s enfrentar um problema já em si di- m~s financeiros inbernacionn1s. Se 

d' t lã M" t d ficil, como o da. urgente e inadiável já existia um clima de agudo de!i~ 
~a ~an -e o en o J: 1ll1S ro a. Fazen~. necessidade de promover as medidas contentamento nas várias zonas se1'- . 

U A ordem parÁ qUe o Embat
xador Roberto Campos rubricas
se, em Washinl!ton, o memoran .. 
00 de entendírr.L,;..,4 10i dada. por 
mim e assumo a. sua. responsab1-
lidade. Estou certo de que () tIl 
cumprindo as intenções do Oovêr. 
no, que desejà realizar a oompra 
dentro dês.~e esquema de neãocia .. 
CÕlJs. t. . .... ~ 

indi.spensáveis à expansão da energia vidas pelas emprêsas em causa, _ ê.s.se 
elétrica no país. clima 6Ó passaria a plorar no fu"(.uro. 

20 - A Mensagem Presidencial -e A solução unilateral da expropri~ ... 
00. esclarecimentos 'prestadOS pelQ Sr. cão que muitos recomendam, nao 
Ministro das Minas e Energia nas resólveria o problema nOS U'!rmos ur
diversas vezes que compareceu, numa. gentes e complicados em que êle fi ... 
de-monstooç§.o espontânea e louvável caria colocado paro o atual G\wêr~ 
de prátiea. democrática, perante.,. as no. A desapropriação é um atl) le
bancadM dos partirlo.s nas duas Ca~ gitlmo O também adotado e pratica
se.s do Congtft;so fi nesta COmiss-ão, do em qualquer dos paL.<;e.t; do mun .. 
mostram que o Govêrno, l"etomGnõo do ocidental com Ot/ quais temoo re-. 

" \ 
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Iações comerciais o diplO;nLátlees. Alegundo a. AMFOltP qUD para reign Power.· mostram que foram te, de acôrdo com 06 pareceres qud 
iMe...s 0.3 que .se fizeram no Br-asil fo. concordar cOm essas duas b_a.ses do convencionadas t:s: mesmas taxas de .sõbre cada. uma. delas emito .. Criou ... : 
ram cercg,d~ das eparênciaa inequt- 'llegócl1o era tprecIso que lJ1e rOOO 6 juros, sendo que, no ca..so de Colôm" se particulfll'mente 1nterêssa em ata.-/ 

,vocas de um cOnfisco e- como tal st- nhecesse uma con.tra.pmp05ta. Justa, bia, lig!liramente superior (6,3/4%). car a. clãusula concernente à. verifl .. 
! projetaram no conhecimento dos -de- uma vez que h'l.vlam ocorrido no pe.. 28 - No ,que' se refere à clâb.s:.tlG' cação do preço, pretendendo~se. não 
mais países. A exPedição do memo- rfodo mutações patrimoniaia ~ :ti- <.te is€nção. hscaJ., isto é, à liquiüez apenas uma. ,-erificação mas ume f 
Tando de entendimentQ, visando a re-' nanceiras, a Comissão teve quo re- <los pagamentos a. 6el"em feitos 11G'\ l:adical mudança. de critérios quo I 
sotver não só as desapl'opr:ações jã negociar este P{lllto, e e. nosso ver vendedores, trata-se também de uma. obviamente o avital'iam., como se em! 
efetivndas mas a. afastar tnmbém o fez adequauaU1ente, fixando essa I cláusula usual, o-tnBignada em W'ios umQ transação de compra e vend~ I 
aquelas, que, potencialmente, amea-~ contrapartida em 10 milhões de dó- Os cçllltratos de empréstimos celebl'a.. fôsse possível ao comprador, e só o 
çavam os inte1'êss-es da. Amel"Ícan &, lares. Representou em, pa.m a Ele- dos p~lo ~re.sil. a exemplo do.a que êle, .dizer ao v~ndedor qual é o pre"j 
F<lreign po-wer no Brasil, deu a. COl1- trobrás. além da manutenção da. ri- têm SIdo flrmados recentemente eom ço Justo da co:'sa vendida. QUalQuel'lj 
vicç1ío de· que se tinha SOlucionado gidez do teto primitivo bem como o o Banco Interemerical10 do Desenvol~ contrato -oneroso e é êste o caso. 
o eonfl!to em têrmos definitivos, eU- restabelecimento do prazo de Cal.'ên~ vimento, e mais e'i.J)ecificamente, pressupõe bilateralismo de vontade .. 
minando ao tensão existente e remo· eia, uma. equivalência efetiva das mu" COm o Banco InternaciOnal para a. sem o que nào existe acôrdo IDaJl 
vendo uma conhecida área, de atrito tações ocorridas nO períOdo o que f 0- :Reconstrução c o Desenvolvim'"l!lto shnplesmente uma imposição. DO, 
com o capital estrangeiro. raro: 6.) e. amortiz.ação de •.....•• (Bar;co MuntteD. Pela Lei númerO mésmo nwdo, a. Ele.trcbrá.s nã<Q podia I 

Ao demais de tudo 16SO a se cum- USS 3.goo..00Q,OO na dívida das em- 963, de 8 de dezembro de 1!,H9, o impox um preço para a compra, tom- . 
prlr a hglsl.:l,çã-o brasileira as de .. prêsas pare COm o EXIMBANK di- Congresso Nacional aut,orlzoU O Te- bêm e. Eletr<:ibrás não Podia impol' 
.sapropr13.ções oferecto.ln O' incol'lveni .. vida esta. que, em 31 de dezerubro somo Nacional a garantir empr~t.i- wn preço à AMFQW. Deveria ha
ente do plgamento prévio e em di- de 1962, el'a de US$ 37.669.000,00 e que, mo a ser contraído pele. Companhia. ver. CODio houve, ac_ôrd() de vontades, 
nheiro, acrescida. do risco de· uma ell:l 30 de junho de 19641 passava a. Hidroelétrica do Sfio FTaudsoo, _ de·· ibto é, uma. base que satisfizesse n. 
condenaçãe> final, pela Justiça Bre- iser de US$ 33.769.000,<10; b) a liqul- pois de 'já. hav~-lo .feito em condicões ambas as partes. Querer-se Que, 'na 
Bile;ra. ao pagamento de cifra muito· dação total da dívida. das .empresas idênticas. através "'a Lei número 487, verificação. se alterem Os principiOs 
maIor do que aquela (l. que a nego- ,para. com o Banco Ne.clQna\ do De- de 15 de novembro de llH3, pau hásiCOS que presidiram a. negocieçJo. 

-ciação h~via conduzido. Ninguém em lsenvolvlmento. Econômico, que era, .operação idêntico. contraída. pele. 13ra- é torllá~10 simplesmente irrealizável. 
boa fé pOde assegurar qual será o :em 31 de de~embro de 1962 de ...... zilian Tract!on Llght & Pow~r Co._ Está. neste ca-so a Cláusula. eLa. tom.a
resultado de um pleito Judkial quan- 10r$ 346.577.000,00; c) o acréscimo do LUla., e em ambos os casos corulg· da de contas, isto é. a...apuração do:l 
d'o a. matéria nêle debatida é sujeita ,ativo HquidQ em· consequência, de nou expressamente a. iseüç<lo fi~caJ lucros que as emprêsas houvel'em ti
a.. UUla. controvérsia doutrinária. Aos tinvestirnentos noves, -de .•.•. '~~., .. nos seguintes têrmOG: do em épOCas passad-as, pa.-ra deduztr 
riSCOS, à demora, k. peI'bistêncla do s~ ~.440.000.00; d) e finalmente, o "A1't 49 0 parTam. ento d,:t do valor ativo encontrado o que os 
a..trlto, opunham-se aIS vanta~ens bá,- cre~clmo d~ Cr$ 7.000.000.(100,00 no· princip' 1 e acessório" do empréS- propugna.dores da emenda denomi .. 
B:caa da. compra negociada' posse rédito adiClonal vlncttlad~ na ~:l'i- . a i S nam de "exce,&o de lucroo.". Para 
imu'Uata e tranquila. das empl'êsas, a. pa.ra CObertura de atrasados de- tlIno e os at~ neren~€s à opera.- que haja. l' exce.s50", é prec!SQ saber 
certeza do preço, pG.ge.mento a. pra- ,orrentes de custos de operação pre.. ç~o d~~ cr~to autonUl~sa o nest.1. excesso em relação A que, e isto não 
20 lonzo, e. a ellm1naçã~ imediata da. ~éri~os, Essas contrapal'tidas fol ne- ;~ S:I:n~1~~çg: l~~er!~' ~: é po.ssiv~l sab~r-se quondo se trata 
área de atrIto; A tudo ISSO se soma- lada paro pagamento em 'lO anos, taduaie e unicIP:iS" ' da empresas.nno submetidas 11-0 regi-
vam 03 reflexos, inoontestávelmente que: representou uma. solução bas- . m • me d'O Código de Aguar.. 
benéficos. advindos do cumprhnento nte razoãye1. E' de Be assinalar, Essa. isenção fiscal tem COmo des.. 31 EM 'SíNTESE 
Kie um compromisso ru:sumldo ·pelo uoa.nto ao it~m "d" que O Govêrno tinatários virtua.1s 00 usuários do:; -
Govêrno brasileIro em forma. dJplo- o México, no contrato COm a AM- serviç.OO de eletJ:iC!dAde deSsas em- .a. oodoo e.stã-o ftoor:de.s em que urgo 
mátic9. regular. O atual Govêrno de- 'Ú.R?, reconheceu e se obrigou a pa." prê . .sas, indiretamente aHvio.da.s <la. sOIucjon~r o prOblem9. das Concessio-
dicado ao bem cOlet1vo, e at,ento à. ar t\ ela, além do preço, e em 5 maIor ·parte dos impostos incidentes nAr1a.'> de Serv1ço.s de Eletric:dad!l, 
rea1idade, part.ll,l. _do compromisso as· nOI, c~rca. de 21 milhões de 'pêsos sÓbre a operação e a execução das em têrmos globais; 
liumW<Q para. a ultimação da. compra. ca de US-$ . 2,Ooa.0ú0,oo a êSse obrigações nela contraídrul:. Não fôra b. também nãO há dt:.cr-epânda 
nezociüda, estou eu seguro. pelas oon- e6mo tftulo de "retroatividade cUja assim e o encargo - recairia, 00 sua quanto ao melhor processo de se atin-
dições mais vantajosas -possíveis para cuperação já foi autorlZ<.\da. pela iParto restante, ~bre a. El.etro'1>ráG~ glr 6.0 "desldert\tUln' compra nego-
o nesso paLs. omissãq de Tarifas'\ que é uma. emprêsa de propriedade alada. AfMtadas já fornm QS hipóte-

23 I to .- d 25 - O pagamento da quantia. de do Govêrno. DisposiÇ-Ões ab..."'Oluw.- ses de encamp;lção e de desapropria" 
-:s posw proce eu·se 6.. upt oS te milhões e setecentos mil dóls..- mente idênticas foram in.s.crldas nos ção; 

reexame .atr~vés de u.ma ~COml.s.5aO 1" s em lê al1oo, representando o re- contratot:! a. Que já fizemos rôfcrên-, c o terreno da divergência. est:\ 
Intermil;lsterlal, ,9'.Je BlmuItanemnen- e bôlso dos jurOs e dividendos nãt> cia, celebrados com O México e e. pc·i,s restrito às condições da. cOmpra. 
tt: PfCCt_"""OU a,t',ua.i.z.'3.l' M dat~B de vi- r metidos durante largo períOdo fOi Colômbia. negociada; 
gencJ.a. do contrato, ~enegoclando al- ao -dga bases do acôrdo de 22 de 29 _ As cons:'deraçôes precedentes d .nesta ál·ea. "polêmica. _ preço " 
g~m8 pon~s estftb.e~ecinos na. negocla~ e. ril de 19U3 Mesmo 6orua.ndo-sQ e"pUcam até aqui a. razão de 6er dos cOlJdições - cumpre jamais esqtie-
ç'ao, antel'IOr, verIficou o Govêrno a. 'f • t t b j , t' l' 2' 6' c! P j t d L! ' perfeita razoabil:ld<ade ·do negócio 6o.Cl 1'a ao preç~ e o, cS,. er a aJ.ll- ar 19O.s , e o xo e o e e c~ que a. compra negoclf\da é um 

iA j . d d' d ·0 total dentro do valar atribuível número 5, que á ohjeto da. M.ensa- contl·ato bilateral que não pode Ser 
sua ~converu .... nc a e a. .necesSl a e a s interêsse,s da. AMFORP naquela gemo O artigo 39 do Projeto enCOn- impõ.sto por .nenhuma das pa~t~ mas 
urgente çle con~lu1-10., é ca. Não ellcontrou a. ,Comis,.<;ão tra. justificativa no mandamento sim acordado por ambasj 

21 - A Merula$em )?res1dencial es- se suficiente pano renegoc:'e.r essa. coust}tucicIlGl de que, pa,ra empcnh9.r e. dentro dêsf.e tema. não empresto 
.elarece. detida:..1"\lente, e devidamente p 1'&8 do acôrdo. a. garanUa. solidária. do TesoW'o aG mesmas dimens6es como fezeM 
as JWltlfiC"l!t, tôdas as bases.,. da. tre.n-: 26 _ A questão do relnvestinlento, Nactonal em O~l'iga.çóes contl'~ídas outros nobres pat~amentares. ao fato 
saçao., bem como as vantaben,s dell? i\ e não fican. devidamente deflnIda. em m. Q!;'da estrang. eIra, se faz indi.s. do tombamento f1sico e contábil das 
cleXri.7e~nt~. re ncetar as negociações P, r ocasião do memoro.,ndo de enten· pe~ável eXI?ress~ autori~ção lelis· emprêsaa realizar-se após a a.ssina'" 

e CQ i _ I.. ento de 22 de abril de 1963", fi- lativa.. Igual razao Se aplica. no ar- tUl'a do eontrato, ao· invés de ante-
eom ; ~ v?ndedo,rRs, a. m ssa? l} c satisfat6rlamente resolvIda. na. tigo 49 do projeto, uma. vez que, os cedê-lo. Isto porque é fixado um 
terrn.nIt:itellal ploce~eu_ à veriflcaç~ ~ClU5ão final. Em relação Q essa empréstimos contrafdos pelas emprê .. preço teto impossível de ser ultrapas
do preço de US$_ 13.,.000.000,00, c~~ p:ll'Celo. do reinvestiménto que abran- sas subsidiárias d Amel'iean & 'Jo- sado mas qUe poder.(. se. r in!el'iorlza.-ge.ndo à conclusao de que ()S crlté- (>;f d Id· d' .,"Q. tio 
rios utilizados pela. CONESp para g 757Q o B!l o o preçl?, ou seja. relgn l'ov/er COln O E4Port Al"!d Im- do pelo .resultado do tombamentO'. 
fixiQ! as "suas" bases de negociações urh pouco Fa~ de USS lCO.OOO.OOO,OO port Bank (~xullm{iNK). CUJO sal- Além da vanta.gem de não procras.
eram legitimM e válidas, estribadO! a sue. .apli~aça.o na própria. ~etTo- do atual esta. l'edu~do a •..•••.... tinar-se o negócio e de entrarmos 
que eram na. legislação brasileira. O b J3 fOi. lntelramen!c f~voravel ~ 1!S$. 33. 78Q.IMO,OO, nao tinham Q ga- logo na. posse ma·nsa e pacifica do 
preço por conseguinte estava corre .. co pratlola. A soluça0 eUminou to- lantia; do Tesouro Nacional, e s-im de património das emprêsas, estámoil 
to' d t da' ta anter Um complicado mecanismo do .re .. própna Amerlca.n & Forel:rn Power, assegurad'os quanto à diferença e. 
o B:U ~~ntoenteO c~mb ~re~~mte~, isto in estimcllto periódico à mep.ida que e q,I,lD.~. ~esliganj?""'"'$e inteiramente do menos, se verificada, peJo preço ps.go 
~ um prêço máximo que nenhum se ven~esselU M parceles da. p9.l'te neg6Clo~ convenC10UOU com aquel~ a longo prazo. O direito brasileiro. 
'.-tê· d e"fl a -o' d val'a. .. -re ve.stivel. e além do mal$ impliCOU inst!tuição de crédito a substituição ademaLs consagra 6 venda condicio-

C~1 rJO e. v 1j c ç~ • rr ou e a . e deVOlver ao próprio setoP da ele- do. garantia. Quanto ao artigo 59 do na.l (D~I'eito Civil e Direito COmer-
çao, poderIa ultrapa5SU , tI' lQ3.:àe os Qenefícjos da. C.ló.usu~a. prOjeto, torna-se êle indispensável a Bia)) que, sem desnaturnr a. existên-

Era, outrossim. de toda a convenI· d~e .remvestimento, Este flCOU, alem fim de que a Eletrobrás dIsponha de eia do contrato da' compra e venda. 
~ncia que aS datas fossem atuaIlz&- Õ· to, o. que é uma observação 1m .. recursos financeiros f'3pecti'lcos para deixa. O preço :pare. uma verificaç.ão 
das, principalmente por eausn. do pra.~ p tante, c-onvencicnado apenes co.. que possa Jazer ta.ce aM encargos :n1- ulterior- quanto à .sua. exatidão pro .. 
tO de carência, COm as suas impU .. mq uma. fa.culdade. e não como uma. eiais da operação, lSto é, () pag-arnen-' vendo um rebate oventue.l: ' 
cações cambiais no balanço de pa- ob~jgaçiio da EletrDbráS. Tanto vale to cf.!} sinal e dos juros que se ,'en-
gatnentàa. O compasso de €Gpera. e.e óiz'er que. se a esta ccnvier em <Indo cerem num futuro imediato. O cré- . f. estou int.eiramente CQ.l2-victo ® 
c.a~·fl1cia quanto à amol·tii:agão do mQmento, res::;at!U' a. obrigação em cUto a.berto para ê~e fim se de~Una (! ]~e o Govêrno brnsl1elro ~ao mediu 
princ:r.al era. indispensá.vel para. que prq70 menor pOderá fazê-lO, ben.etl- a. aumentar o eapltal da. emJjrêsl,l" (.sj,~~o$. em l defesa. dOs leo i.t1mo.3 in .. 
a E"'etróbrâG pudesse, num regime de ciep.do-se, aInda, de um rebate na outor~ando ao esta. bace r:lianc~lra. l,ere~"C$ na-«?,~nnJs :' cons€qüe~ttm~n
ta:.'ifa cdcquada, suportar em condi .. t.a~a. de ,1uros. - própria pa.ra realizar a operaç~o. l.~l- te a6 condlCoes nacntadas b:ll1t.eral .. 
çóas mc!.s fe.voráveis o impacto das 2"'t.- Qunnt.o à t3.xa de juros, n~o na.lmente, o amgo 79 (io PrOjeto bem lnente foram _as melhores obtldas em 
cbrl~cções contraídas, pr031'amar..d0!l0 no) parece que tenha sido eXagefada por· finalidade, tã.o-SôJ.11e-n~e. ~.impl1- fari: dOi BrnSU

i 1'\ b ! 
mc:.mo tempo. ccm recursos a.dlc1Q- ~ po~ta. em confronto ca.m negocies fic~r, em face d9- leg1slacao v:g.";nte, ve mpre~ on.~r so remanc!'O- o 
nl3.ts: ao exprê&3âo dOS serviços onde 6e~ .. elhantes. Os elnpréstunos ~ter- aos formaJidades do registro dI) reln- f,a.to !no~scurp;civel de dois r.~Yernoj 
fOSSe maIs premente a situaç.ãO TOr" na ;ona.!s mais recentes se aproxlm~m vestim. ento que se opera s~rouIt{nea.- ~:e conteudo fIlosófIco e -de c.stllos tão 
nG-u-6e ponto paeifico que e1'â pre .. de a taxa, e os jUros cobrados em mente COm o destnvestim'iut(\. '1' "ata- ~iversOs haverem equaclona~o e .se>
eis·o· a) manter o preço teto de 125 fo; cimentos de ind4f5tri.as ameri- se de uma norma sln.'1"1l1ar p?ra um luclonado jgua.lmente MSunto de tan .. 
mm~Õ23 de dólares, valor do patri- ctlIj.lS e ~uror;éiH3 também se sltua·m ca~ singular,. e,,~ lmpo~'itf:r na 6:).::- b. complexidade e magnitudc; 
mOnio adquirido( na. proporção dos ~ prmumldadetJ. Uma comparaç§.o raçao da. leglSlaça.o permanent-e que g. qualquer aIter.a.ção que o C"n ... 
jntel"ê.s~ doa AMFQRP) em 31 de ~?~ oa cOntratos celebrá~ em con- se refere- à matéria. gres.oo Nacional venha. a f8!Zer llO 
dezembro de- 1962'· b) avançar o pY;l" di<;' Cs de prezo multo menoteg com 30 - Não encontrei r3.lões suti- p~ojeto de - lei de origem p,"oycrna.-
7.0 de vloênci\\ do' oontrato d-e lB mê" o ~r éxi.co, a Colômbia e a Argentina, cient-es para àdotar as emend8·s que mental poderá resultar fatalmento 
1S':'"~. ,~ pre i::;a..mrnte COm a Ame.rlt:;9.n & :P'O- foram Rpresep.tadas à ComIssão Mis- ou no tl"Bl'.a$t.~O na. trJ:iusaQão. ti.iO pe-
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110,2a e ll:',.astaj3.men~e ncgJciada, OU a PO~lerlori do.s atlvos UqUldos dJ.:. 19.tne daque:e Có.:ii:;o a emp.êsas que 
lpe;o menos. em COlneçal" tudo, de no- empre..as, faZendo. a efetIvar, no en-!lhe ,.ão anterio~'e.': A remuneração 
~o ç2rn o 1':5:::0 do ma16gro fmal. E' t.:tuto, por ser mal;, ráp do, 1)0/ uma dos mvestmlentos de t.al.S cmprê.:::as, 
tIaro que o CongTesso Nacional, em ,f'lrma mterllaClOn.'l.l de reconhecida pal"tanto. não tem taxa flxada de
aua. so",n,nnia. pcderá aprovar, reje:-'< competêncIa e idone~dade a ser e~- ~'endo atender apenas, conforme' pre. 
\tar ou emendar' a propo.$ta -do Exe- colhida de comum· acôrdo entre ai visfo na Constituição brasileira- à 
,cuUvo, a:'cando com .as cOJ1SeQüên:- part.es. A. verificação com baSe D()S ju:;;ta. remuneração .do capital e gn
c:if!s de EUa resolução: tombamentos dema.ndal'b tempo mui_ nmtir a el1Jansão dos serviço.:>. As-

b. no m:U entender ~ndou bem tu. mais longo, uma. vez que Só foram .oim, a-inexistência de taxa de remu
hwpi.l'ado o Govêrno elaborando um feltos Q) de Pernambuco lUj[.jmaoc'), neraqão fixada. tortLl lmprocedente 
projeto d~ lei conci€O; bem.medido,lporto Alegre e pelotas (até o anD de (inexeqüível) a determ:nação de even
d!spondo sôbre o essencial, as autori- 1959) Vitória e Belo Honzonte (e?n tuais excz.ssos de lucl"os; 
u.çÕE's nos têrmos da OonstituiçãO, final. de l'elatMiol. Faltam o.3.::.im os e) O . critério previ.sC,.. nesta, alínea 
cc'x:mdo a:;: cláusulas condições. pre- relatIVos: à. 9j~· Paulista de Fôrça e foi adotado pela CONF;SP, e mantido 
cisas, prevIdentes. para o Contl'ato, Luz (fase micral dos trabalhos) Cia. peja Comi.ssão Intel'minister~al, aQ 
têcn,icumente minutado sob a nitei- Energia Elétrica da Bahül, Cia: Fõt. apUl'Ur o'preço teto; . 
ra l'esponEnbilidade' do Govêrno. ça e Luz do Paraná ela. Brasileira j) o metod'() 'PrecOnizado ne.ste di:;. 
Cláu!?ulas que são o produto de;> eo- d~ Eneilgia E'AtI'Jca', eia., Fôrça e positivo foi adotado pela antiga CO_ 
ltend1mento entre as partes. DiScor- Luz do Nordeste do Brd.'>'). sendo de NESP e endos::ado Pela Comi.ssão In
do po:s, de qualquer emende, que ve- r~:alta.r que os maiores acervos qUe terminlsteriaJ para apurar a deprc
Ilha fi alterar O sistema adotado pelo sao oS da eia l?aulista de Fól:ça e ciação nal, ao calcular o preçv teto 
Executivo que por ser certo consul- Lu~ fi 01. da. C:a. Bras. de Energia em moeda est.ável, como critériO afe
to os interêsses nacionai!'i. . Eletnca, totalizundo cê:'ca. de 64"" ridor. O método de Kimb~I1 ,não po_ 

32. passo agora a analisar e emitir I estão em andamento e- lavÚiam paI:; deria ser utilizado em tôda sua pu-
, parecer sôbre a,5 emenda<; apresenta_o, terminar, ainda dob On:5 pelo me_ reza nn BraSil, n03 demals critérios 

tadas 2~ projeto' pelos nobres S1'S, IDO'; , de apuração do preço teto, porque leva 
CongresSl~,tas. ,; 
- IH --'-- a). Já consta do cont.rato; em conta condlções vigentes numa 

, b) Ja' c o 11 S t" do co,'lt"alo, CO'110 economia de aHa capacidade de re_ ElUEN]),'\ S[JB~TITUTIVA DO ""'.. - 1 ' • d obrigação da f:rma. internacional \pe_ p~lÇao,' na qUa a dtprec~açao ,.. l1.1a_ 
~tl'\ '\.uun, .Iut\.u i\.ldur.l'iU rito')' terlal por obsolescêncfa entra como 

Al·t. 10,IdênUco ao do Projeto do IV' _ a) um nas côLél'ios ,;dOi..1- fator nec~sàriamente mais ponderá-
Exe~utlV~., . d.os para a fixação do preço t.eto pl'e_ vel' do que nó nresi1. Nf'l caso bTasi· 

AI t. Z", I, - q SIstema .pl'etendldo \VJ,ito no c o on t r a t o foi precisamente leiro, as tabelas a serem utilizadas 
~lo paragrafo cmco do ,art., 2\1 in- êste. Em virtude, no entanto, cia teriam que considerar vidas médias 
C1SO l, vem aP.En~s comp:llCar o Siste- fixação de n o VOs coeficient~ pelo substancialmente mai's alonga<las, can-
ma da, gal'ant:a mstttouIdo pela cláu- C. N. E., r e fu J i z a dos com maiol' ducente3 a depreciação assemelhada à 
sula °18··~ da mmuta d~ C0!-ltrato 31..pro-l rigor técnico, o contrato a eles .se considerada.' pela Comis3ão Inter.mL 
,'\'ada peI~ Po~e! ~ecutrvo, I?o que referiu, de preferência à que I es re_ nister1al. qual sej,a, a contabilizad;:\, 

'concerne a vel'lflcaçao de pl'e"ço.' ,cornendados no Substitutivo. vale con-?-OOnte djSposição do art. 57 da Lei 
3.470. por outro lado, o conceito de' 

. A cláusula est.abelece que o periw res.<;altal· que o'; coefiCIentes baixa- d,epreciação, vincula<lo como é, na Ie_ 
.el'a' neco"osa'ria'11ente ,'·olhido d" co- dos pelo C. N. E" em 1963, foram glslaça' brasileira pe 'tI'ne t 111 

_. -v " calculados. oom a utilização de, me_' n . r , n e a e e'-
mu1J1, acôrdo pelas duas parCes, uma d g41.. eletrica, à continuidade dos ser-
vez que o respectivo nome deve cons- te ologia odefol'Illadora, conforme se viços Obriga à existênc1a, ))8 estrutu
tat: do contrat.o -po ~l,omentl) da assi- constata do Anexo n9' 9 do Relatório ra da tari'fa. do mecanismo de obten_ 
IIlatura dêste. AdotOlh~e. assim, um da CONESP. em desacôl'do com a Lei ção dos recursos pata a ReserVa de 

, .. -te ..... ~ em que há, ,s(>.bre esta mat.é~ 3,470, de '1958. Tanto é verdade ,que Depreciação Assim pllc & de 
a.., .. ~ pel,a, metodologia agol'a utilizada -em A • , a Q 8,"0 
ria (verificação da exatIdão do pre_ consonânc:a com o disposto 'na" c',.'lada fatores de depreciação obtidol) a Pal'; 
~ teto), um perito único que se tor- tir da depreciação fíSIca, calculada na 
)lurá depositário' da confjança das (uas lei. os coefiCientes foram substwcial-_ fOrma preconizada pela alínea "f" d;) 
~rtes, ,;,""e peI'lto, em lugar do "ser mente majorados' . SubstitutiVo ó d' , t'f'-
y- c.= ". J) procediment'o àdolado pela CO- - . s po erIa . Jus l"-;;Ul'-se designado por terceiro árbitro (pre- se na C3trutUl'a das 'tarifas se tivesse 
Bumidamente imparcial e neutro) ·é NoES~ ,e ll'!untido pela comiSSão In- permitido a incltL<;ão de margem para 
liesde logn deSignado pelu3 próprias" ternuDIstenal; o preço ajustado como a con3tituição de semelhante reserve.; 
partes, que sõbre o. ,<)u-a idoneidade se ,teto! no. contrato, decorreu da apli- g) A.,<;te item foi levado em conta, 

caÇa0 dêsse critério' .... 
~m de acôrdo previament-e. Se a C) os bem reversíveis foram excluí nos Cálculos da CONESP e lia vel'ifi-

ETROERAS não aceitar normas d,os do ativo Jíquido e foram l'eav': cação efetiváda pela Comissão Inter-
sugeridas pela outra parte, ou vice- 1 ti ml'njsterial; _ 
'Versa, haverá Cel'taluente um impasse la os pelos coeficentr,s do C. N E' h) todos os itens con5tanles desta 
"'ue impedirá a celebraça'o 'o-contl"" d) a exclusão dos bens de que' trã-~ l' f 'f' d 1 CO 
"'l ... ta ,es!a alinea !oi levada em consi- a meet oram verl lea os pe a -
W. Não pode o Congresso partir do der(\çao no contrato (cla' usula 18)' NESP e pela ComiSsão IDtermilliste. 
~ezsuposto de que o Poder Execute ) , rial e con.stam das cláusulas d'e ve-
vo vai agir, quanto aos critérios qu,:' e os iten3,l·elacionado.s nesta' s.U- rl'tícação por audjtoria contábil 'con-
adotará na eScolha prévia do perito, nea" foram obJeto de verificação pel:õt forme con,sta das cláusulas }7' e 19 
em desr.côrdo com os intere'OO"s na G~t.Jga COr-.~SP e pela atual Comis- d . t d t t "",.. sao, ,Inte.l'mJnlS, te ,daI e constal'a'o d. a. mmu a n con ora 0-; 
cllona1s. Há de se pl'e.ssumil' precisa- lf VI 'I ã 't d' , 

t vex ,Icaçao por fU'IDa de auditor"s es. - a verl lcaç o cons ante eS"C men. e o contráriQ certo como é que, Ih d c 't do C 'd' A 
t " lã co 1 a. por amb"_~ 8,.<;: partes, con!or. 1 em emana o 19o de guas, ao 

~m ~,a ena n delicada, não há como ...,., I - t- . ft ê 
i'Ôr em dúvIda a competência, b zêlo me consta das cláUSUlas l! e .9 do qua nap es ao sUJe as aS empl' sas; 
Ie O paN"iotismo dos altos dignitários COl)t.ratQ;,.. VII - a taxa p3.l'a renle1SaS finan
do Govêrno. A enorme responsabilida_ V - a) o di'sp0Sit,lvo de..<;t.a alínea celtas no mercado livre oficial era, 
de que pesa, nesse particulal', sôbl'e os é impertinente, uma vez que o em~ em dezeiubro, de 1962, de Cr$ 475,Oil 
membl~os d&~ administr3.ção constitui- préstimo concedido pela AMFORP àS por dólar. As taxas dn mercado pa. 
garanna sufwiente de que a escôllHL subsidiál'i,as foi registJ.·a.do na SUMOC raleIo - expressão eufemí.stica do co 
d-o perito obedecerá da parte do 00- a jNros de 8%, consoante o permitla nhecido mercado "negro'· de câmbiô 
'Vêr:.CJ brasileiro, à defesa de todos OS a Lei 1.807 de 7.1.53; . - são e eram ilegais e expressam um 
maiS lrgítimos. intel'êsses dêstes: b) proce<:Ümento aqotado pela CO~ valor -falso dn cruzeIro em relação ao 

Por outro lado, O .perito não fun.· ~S~ e mantido pela Comissão In- dÓla.r porque -emanam de um mel'ca_ 
monará no ooso em pleno arbítrio tel'mInifitel'Lal para determinação do do de oferta e prOClll'a de moeda es. 
eis que a a cláusula contratua.l con~ pre~ teto; trnngeir~ muito re3trito, justamente 
(Uci'ona_ OS tra,balhos de verificação. E C) o impõsto de renda relativo à por ser ilegal, e altamente especula .. 
êstes vao ser acompanhados pelas duas correção monetária do ativo ~o foi tivo, não refletind.,\' as cotações que 
par.~s com os seus técnlcos em can.. levado em consideraçãn prqu~ li pre- ali se verifícam o '$tLSto va.lor do dó .. 
bbl}lda?e e engenharia, além da fis .. Ço ajustado na negociação foi defi '_ lar em relação ao cruzeil',o: Por' OUt'!-D 
eabzaçao especít1ca.. que o contrato do como livre de iUlp05toS e ta.'ias hdo, o mercado de câmbio manual 
extPres.sa.ra~nt,e determina. do ÓrgãD presentes e futuras, condição aliáS destina-se exclusivalIlent-€ a Operações 

legal espeClalIzado, que é a DiVisãO prevalecente em contratos ,da espé-- de mOeda em espécie, nêle não Be. po_ 
de Aguas do M.M.E. cie~ Além do ,maias, o impôSto sôbre dendo conduzir operaÇões de câmb:o 

A própria legislação comum brasi- a reavaliação do a-Uvo justificaJ.·-se-ia sacado. Todavia, me.<:Illo a taxa.· de 
leira adota. ptoce...<:s() simUar para di- no caso de continuação dos serviçoo Cr$ 457.()(} por dólar não pode spr 1e
:rim1T pendéncfas (te natureza técni. pela. AMFORP. No caso, -esta vende o vat4!- ~m conta quando se ap1i'c~m OS 
c&. Em lugar de vários peritos, com seu patrimônio e. se retira da explo- CoefJClentes do C. N. E •. $.opu.re.dos 
um desempatador, as partes em UU- ração do serviço. Então _ a consi'de~. segundo metodologia em àesaCôrdo 
810' podem, desde logo, eSCOlher um r~o de tal tributo impÜcaria n-" __ l1a 'COm a lei 3.470 (coeficientes reconhe .. 
6!bitro único, que se tornà depOsitá.- redução unilateral do pre~o; cid~ente deformados por Xéfleti'l'em 
iflo. desde logo, da cODfie.Ilça de am-, d) trata_se de emprêsas que cpe- m~d~a.s trlen~is móveis, ao ~nvés de 
~. O sIstema é, inequivocamente, ravalll com tarifas de rLsco e não com Jl?edlAS anua1S, consoa,nte preceitua o 
mais ISegUrÓ do -que o pr-o.posto pelo tarifas pelo custo do serviço. As con- CItado diploma legal) . A taxa de con
substitutivo. . cessões da AMFORP são tôdas ante- versão a ser utilizada, portanto deve 

riores ao CódigO de Aguas e e3tão ser, no mínimo a indicada pelà SUI ,J:r: - O contr~,o do ~ecutJvo J~ dentro -das normas do Decreto~Lei nQ MOC, de Cr$ 322,90, que oo.nst1tui a 
~ tuna- '~ifl.açâo fiSlco-eontábll 5.'64. Não cabe assim apIi'oo.r o re~ m~ia verWc-a.-da no a~ de, 1962 e 

l"st.á.. ~ompatível com a coneçã\) dos 
coe! mentes de C, N. E. aplicados; 

VTIr - E' precjso não se, perder de 
vista, que a efetuação de pag:unell-
tos sob forma de semestralidade jm_ 
plica na climinuição dos jmos global§ 
da operação, por se referirem a. saldos 
devedores pl'oporciQnalm0Dce -mcnore~. 
A par disso. a sernestralidade (..lui. a. 
responsabilidade em div1sas para o 
pais, ao longo do ano, mbido q"Je os 
encargos mais pesaMS para o balan
ço de p:tgam'entos verificam-Se ern 
fins de ano. A taxa de 6% a o n. foi 
fiXada pal'a a parcela de US$24.';SO,{)OQ 
e para as dema-ls exigíveis em moedn 
]jvre sem reinvestimento: quanto a 
taxa de 6.1/2% a.a. 'para a parcela. 
reinvestívei, já con.stava do Memoran_ 
do de 22.4.63, como condição básic,'l. 
,e foi mantida não obStante a exten_ 
são, para 45 anos, do prazo de amor
tizaÇão d~"l referida parcela e apes:ll" 
da reinvindicação das Venderoras que 
preçendiam majorá_la pOr terenÍ fi
cado obrigadas ao reInvestimentn na 
ELETRDBRAS. quando poder1am fa. 
zê-lo em setores de rentabilidadl~ eon_ ' 
sidel'àvelmente mais elevada. 
E~ta matéria foi objeto de nE'gocía .. 

ção e esta visa o conjunto e não um 
detalhe de vantagem que cada parte 
procl<r:l obtEr. O preço teto" o prazo 
de carênci~1, o prazo de resga.te, o 
praZo dn l'elnvestimento. a poSse lme ... 
diata. o debate nOS at.l'aSaOos, foram 
estipulaçôes em que a: ELETROBRAS 
obteve o máximo, em contrapartida. 
de taxa de jures, g .. u3ntias, etc. que 
interessavam às Vendedoras A' taxa 
de' jlU'üS de 6'fu pa~'a o. part~ pagável 
em 25 anos e a de I? .1/2% para a. 
parte pagável em 45 anos, são ~Jer~. 
feí'tamente razoáveis situando~se nas 
proximidades das taxas que atua! .. 
mente são cobrados n03 financiamen_ 
tos <lo Banco Intel'nacionai, incluindo 
Os serviçoo. A corporação Financeira 
n:terna,cional <IFC) oobra taxas que 
vao ate 9%. Em contrato recente a 
CEMIG com o Banca lnterameriea ... 
no ~e Desenvolyimento (do qual é o 
BraSIl o 2\1 maIor aconista), fOi co .. 
brada a taxa de 5 3/4% os quo.is so_' 
mudos a "corniEsão de éomprOlUlSso" 
perfazem 6 1.'2%; o prazo' de resga~~ 
é d~ apenas 10 anos. Em rela-ção à 
taxa de 6 112%, a ELE'l'ROBRAS po_ 
der~ se quiser, obter um rebate de 
1/2,Q na t-ax!l-, reduzindo I) re-inves .. 
tUllentQ ps·ra 25 anos; esta é a fa
culdade que lhe fica assegurada no 
contrata. ,. 

As taxas convenci'onadas são as 
mesmas aceitas pelo Méximo. sendo Q. 

da. C'oIômbia superior (6 '3/4~~~\. 

IX _ convencIonado o pagamento 
em dólares, moeda estrangeira, a ELE .. 
TROBRáS não poderia fi'rmar o COll_ 
tratQ 'no Brasil porque a isto se opô,e 
a legislação brasileira. A emissão das 
promissórias em dóIares (poh esta. fai
a moeda convencIonada na tranSação) 
impunha q_ue se ·disSesse .serem ê':>ses 
Utuloo regulados pela lei dn lugar da. 
emiSSão, porque os títulOS circularão 
ne.5ses mercados. As notas promiSSÓ_ 
rias cujo texto está anexo à minutn, 
están vlnculade:s expressamente ao 
contrato, sendo dê.ste mel'o accessó-
rio. ' 

O contrato esta-belece um JllíZb Ar
bUra.I, como instrumento normal de 
solucionar, .p'ara aS duas pa.rtes, as 
quootões que suxgirem. na. sua. exe .. 
cução. 'E' UIlla convenção normal em 
contra.tos des.'ia natUl'eza, à semelhan .. 
ça de- todo.:> -os que o Brasil celebrou 
até hpje, :i:nclusive com a.utorIzação 
do Poder Legislative:. (leis n9 487' o 
963), e à semelhança. dos que todos 
OS pa.íses do mundo celebram COnl o 
Banco- Internacjonaj. O Bant~o lntet .. 
nacional iMCre nos saus contratos a 
mesma CláUSUla e () mesmo slstema de 
dirimir qU'e3tõe.s. , 

No 00'0 pl e.s~nte. inovando quando 
à - sede do Juizn ATbHraJ, ficou &lli_ 1 

pressa que e,c;ta. $€J'ia em :nrasilia • j 
obed.ecerla à leg!61~lo brasileira., pau_ J 
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co imr.ol'tr.ndo a l;:::sinatura. do con
trato n~ cicade dee NovR'York. 

X _ A cláusUla 1~, parte final, 
do contrato prevê desdobramento de 
notas promissórias, o que em nada 
afeta, ampliando oqu limitando, as 
obrigações de pagamento, da ELETR.O~ 
BRAS. Ficou expressamente estipu
ludo que. no co..:.O de deSdobramento, 
as despesas ficariam por conta. do 
cl·edOl~. náo trazendo qualqller ônus 
para a ELEI'ROBRAS, incluSive quan ... 
to à impressão e gravação dos títu_ 
los sUbst:tuidos. 

xi _ A ELETROBRAS. se re_erv~u 
o direito, pela cláusula 14'!o parte f1-
nal. do contrato, até o m.ome~tn da 
assinatura dêste, de apresentar a AM
FOR.P uma lista de empregados da 
admlni.stracão das subsidiárias, que aq 
01védr:o exclusi'Vo dela, deverão ser 
deS!iga,do do serviço das mesmas sub_ 
stdiánas, por não (.'ünvir a sua per~ 
msnência, . 

Por convenção contratual, e seguin
do a linha. de prLndpio oU de pacifico 
na. interpretação pelos Tribunais da. 
Legislação do TrAbalho. ficC?u ~en~ 
1.adf) que essa ltsta, poderla lllcluIl' 
diretpres que não tivesem, atualmen
te, a condição de empregado, ficando, 
porém, a êles equiparados para res
cisão aos contratos de trabalho. 

S\lb~\\etendo-&e à. c-láwula contra
tual no..> têrmos Que oonstam da mi
nuta, por iSSo que nela expre!;samen_ 
tt;; aceItou o ônus de suportar aos en
cargo.s decorrentes de~a,<:; Jndeniza.

ções, a AMFORP, pl'àticamente, en
tregou a ELETROBRAS, nes~e pon
to, um cheque em branco. 

Assim é por que, ficou COmo dito, 
a cargo da ELETROBRAS a elabo
ração da lista, l'cstrlngindo __ 'ie tão so
mente, no tocante (lO valor das inde
.nizações a sere~ pagas, que elas obe
deo€ssem aos critérios e principios da. 
legislação brasileira ou daquilo que 
eventualmente, na hipótese de confU. 
to com empregado, viesse a ser divi
dido Pela justiça brasileira. 

As . limitações dessa cláuS'u.la fica.
ram confiadas à boa fé da ELETRO ... 
BRAS até o momento da assina.tura. 
definitiva di> contrato que supôe a 
existência. da lista, esta, por sua vez. 
dependente de estudos pela ELE'I'RO-
13RA'S do pessoal a ser exonerado. 

XII _ A únIca inovação, aqui j enl 
re1ação ao texto é ti. parte final, que 
pretende supl'ilnir a estipulação de 

vencimento antecipado em caso mora 
no pagamento de prestações ou juros 
devidamente caracterizada. Trata-se 
de uma convenção usual . em todos oa 
contratos semelhantes, do Banco In
ternacional, do Banco Interamerícano 
e demais entidades intel'naciona1,s de 
créditos. Essa cláusula é adotada nos 
contratos já firmados pelo Bmsil ate 
hoje com essas entidades. Os dema1S 
países do mundo a aceitam porque é 
uma cLáusula padrão, corrente na 
prática jwiruca. das relações contra .... 
tuais privadas nos Estados unidos o 
no Brasil. E ela enconl;radiçá nos con .. 
trá tos padrões de mútun com as caL 
xas Econômioos, Banco do :Brasn, 
BNDE, e outras entIdades. Represen .. 
ta mera. garantia. contra a impontua.
lidade e se esta não ocorrer nenhum 
efeit() tem a clAUSula. 

O contl'ato procurou resguardar O 
Govêrno contra a. eventualidade de 
atrasos OU equívocos na. comunfcação 
da mora, exigindo paJ'a. tanto que esta 
sêmen te ficasse caracterizada quan .. 
do, .após um primeiro prazo de mora 
expirado, nÕv() prazo se abrisse, com. 
aviSo escrito com tempo sufi'ciente 
lX\ta. ~"'I~ntu.a.1s medidas de defesa. 
quanto à impontualidade a·caso veri .. 
ficada. 

XLJ}t - A manutenção do preço 
teto do 135 milhões, acordado como 
o valor do patrimôni.,. liquidO em 
51-12-62, foi conside:ada como essen .. 
clel pela. Comissão Ministerial, p()1s 
da reabertura das lleg'ociaçõeJI SObre 

ê.ste ponto poderia surgir situaç;io 
de.sfa-wrável, que conduzisse a teto 
mais elevado, uma. vez que o çonse
lho Nacional de Econ(\:Ilia haVIa ex
pedido novos coeficientes de correção 
monet.ál'ia, corrigido toS indice~ de 
19'33, 

A A...\fFORP suger!,.l. as '1~gctntes 
alternativas: a) manutenção de tôdas 
as condições do memorando. lDclusive 
ao de que a. operaçáo das Companhias 
~e oonsideravtlo por conta d3. ELE
TROBRAS a partir de :-1-63; b) des_ 
10car a data para 1'8 meSES, isto é, 
para 19-7-64, mas neste caso levan· 
dc~· 2 em conta as mutações pat!':"mo· 
niais veJ.·ifioodas no ·período. e o fato 
de que deixara ela de receber qual
quel' remuneraçã3; se se adotassem 
a taxa de juros convencionado o total 
seria. de US$ 13,200,000,00 nos 18 
meses, 

A ComissJ.o preferia. adotar a ",lter· 
nativa. b) ?Orque, .ga.1'antida a manu
tenção do teto de ~35 milhões, per
mitia ela a recupreaçá.o total do prazo 
da carência dI 3 a.a~, que pa.ssarla 
ao vigorar de 19-7-64, f~!zendo com que 
.:> pagamento da prlrr~eira. pa:rcela. de 
principal do saldo do preço somente 
fôsse devido em Iga~. Levando em 
conta essl3.S va.ntr:~ens iJásicas (inal
tera.biL .je do t.eto e l'€stih " '1.) do 
praZO de carência), e verificando que 
as vantagel'!S patrin"wniais demonstra
das pela AMiF'ORP equivaliam a im
portâncie. superi.or a. •••••••••••••••• 
USS 10.OOO.0(}{),0r acordou em fg!g.r 
esta quantia, desde qUt: a AMFORP 
parcelasse Q pagamento em 10 anos, 
Q QUe foi finalmente aceito. 

As mutl3.qões. patri~noniais acima re~ 
ferid.as, fav~ráveis à ElLETROBRAS, 
foram as seguintes: 

11) Em 31-12-62 o saldo devedor das 
emprêsas com o E!X1mbank era de 
US$ 37,66.9 .000; em 3(H>-64, em vir
tUde. de a.r:Iortizaçõe.s feitas, passa.va 
a ser de l1S$ 33',769,000 isto é, as em· 
prê5as deviam menos ••...•..••.••• 
uSS 3 .. <)(0.000,00. 

2') Em 31-12-62, ... eml>t~"" de
viam ao BNDE oêrca de .. , ....•...• 
01'$ 346.5'l'7.0oo,OO; em 30-6-64, tendo 
sido integralmente liquidado êSse dé· 
bito, nada. mais era devido ao BNDE. 

3~) Aoo 18 meses em cau.sa. as. em
l)l'~,.;as fizeram investimentos ''Il.Jvos, 
qUe acrescerallt o p.fl.tl'imônio existente 
em 31-1-2-62, em cêrca. de •••••••••••• 
US$ Z.4C'. ··o,ao. Assim, ao receber o 
acervo em 31·7-64. a. ELE'I1R.OBRAS 

r~~~iaN:S8~a:es~S: geifo°ci:x':S°' em .. ' 
prêsRs tiveram o seu patrimônio fi
nancei.ro acrescido de um crédito 
vinculaao na tarifa., através de adi
cional, pa"ra a recuperação d c':..:pe· 
aRoS da. operação em épocas anteriore&, 
no montante de cêrca de 7. bilMes de 
cruzeiros, acrescendo um crédito idên
tico, de cêrca de 3 bilhões de cruzei
ros, elevandQ O tota.l para. cêrca. de 
Cr$ 10.000.000,000,00.· A recuperação 
em . causa. .se processa. atrav·- de adi
cional . -rifário que, para não aumen
tar de imediato a. tarifa, é diluído por 
Um período de tempo variá.vel 

Art. 39 As disposições dêata artigo 
já constam do projeto do "i:X~ativo. 

Art. 4- liDIElM; 
Art. 51' IDEl\If; 
Art. ~ m1!lM; 
Art, 79 Il1li;M. 
~oH d~ parecer pois Que 8. emenda su ,<:;Í€u l.va. deve Ser rejeitado.. 

EMENDA N° Z 

.• Substitutivo Prieto 
Art. 1i9' hepete o a.rtigo 19 do PrO .. 

jeto do EXecutivo. 
Art. 29 ~epete o artigO 29 do Pro .. 

jeto do EXecutivo. 
.Art. 3'> A amplitude da verltlcação 

prevl.ste. na cláusula extrova ... " fi
xada. na Lei brosilcira envolvendo 
n1esmo a obrigação de investiga.r a 
conta-biJ ... âl.de de emprêsas sediact.a.s n", 
exterior e d. -vinculaçá<J remota.· com 
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as suosidiártu do. AMFOItP, objeto O contrato, porém, foi mais aleI 
da. transação. ao condicionwr a condução da perk·.a.~ 

Ser!a poi3 impossível a efett/ação à obsrvància, da.s nOrmas. da lei bra~ 
do processo de verificação instituído sileira e ao acompanhamento p:.1ri,,\ 
no substitutivo, passo dos trabalhos náo 6Ó pe)its p:rr" 

Art. 39 Letra 4: procedime.nto· pre- tes contratante" maia também p:~ 
visto no contrato {Cláusulas 1"'.1. 189- órgão técnico brasileiro especializad 
e 1~t ttuanto aoa. beru. iIn{;Gll~do.s & .Que é a· Divisào de AgU8.i do DNP' 
outros jtens do a.tivo citados nesta e M'ME. .. 
alínea do subStitutivo. A matéTia. do -par:1gra!.o úntoo dll, 

Letra. b: quanto à, deprec-is.ção. a artigo 49 já foi analizada na. aprec!a4 

contabilidade foi corrigida. pela ção do substitutivo Agripino. 
CONESP. nos t.êrmos da. Lei ••••••.• Art. t.Q A Elet~{)D!i';!., &tJ YeE,e1:VOU & 
n9 3,470-58, para deterntinação do dil'e1to, pela. cláusula. 14t", parte t'llo.1:S 
custe" j:istórico que foi conirjà} com do contrato, .até o momento da assl; 
os. l:.~nc'Cntes do CNE. natura dêste, de apresentAr à A:\Ir"i 

Relativamente ao final da. alinea., FORp uma I1sta. de empregadoS' dQ~ 
cuja redação não é clara. mais faz su. ra,d.nüni6t.ração das subsidiárias, quej 
pDr a intenção 00 autor de que fõsSe ao alved:r1o exclusivo dela., deverãO,. 
determinado o ajustamento da de- ser desligados. do serviÇo dM mesrna.t1 
pl'eciação cont~bilizad.a à. depreciação subsidiâl·ie3., por não con"ik a sua per ... 
física dos bens, a matéria já. toi Q'"p::e- mánência.. 
ciada no re.Latõrio substitutivo Agri- Por convanção contratual. e s~ 
pino (letra. I do número' V do ar- guindo a. linha de princípio ou de p~"", 
tigO 29). cifico na interpretação pelos Tribll 

No cálculo do preço máximo foram na..ie dA_Legislaçã.o do TrSibalhO, ficO 
deduzidos dos investimentos compu. assentado que essa. lista. pOde-rla 1 
táveis aquêlei cOrJ.'espemdente.s ao,s cluir diret<n:e.s que não tivesseI' 
saldQS devedores do ~ANK atualmente, a. condição de empreg 

B ,1"">. elo ficando. porém, a. êlM equipa4~ 
e N"-'E. constantes do passivo dM r .• í/os para. l'esclstio dn.. contrato-s dtf 
subsidiárias. . trabalhO. ....0 

Coro referência a.o que se denomina SUbmentendo-se à. cláusula. contra 
valor estimado 0,(._ processos traba.- tual nos têrmoa que consta. da. minu .... 
!hist 'l, vale ressaltar que a. t1'a.nsf3- ~ por 1&:50 qUe nela expr.ess.amen 
l'êl1Ci~ das ações ~a. A:~~P, para a a-ceitou o ônus de suporta·r aoa enca.r .. 
~ROBRAS, nao imphcatá na. reS- goo deeorrentes des58.S indenizaçóes, UI 

{) dos contra.tos de trabalho enU-e"AMFORP pràticamente entregou 
a nova entidade em'Pregadora e OS Eletrobrás', nesse ponto,' wn ch{qu8I' 
empregados., uma. vez que.a. EI.ml- em branco. I 
1'~OB~AS, empenh~da como e,stA, .A6Sim é por que ficoU, como dlfiO' 
naO s~ na recuper.aç.lo (...()s . ServlÇOS & cargo da EletroPrás. 8. elabOraç:- t 

conce~ldos. COMO na sua. amp1lação, Só da lista, restringindo-s8 tão.sômente,J 
f~rá lnter~s~ ?a ~on~erva~a.~." ~o V3- no tocante ao valor dali- indeniza.çÕC$~ 
.10s0 pa~runolllo tecmco: ,r""p ... s_ntado a. senm pagas, que elas obedecessem.1 
pela. maD~de:-o~ra.:. quahflcada. - de aos critérios e prinCípiOS da. legISla ... 
que ~ o BI aSII e tao car~nte. - ljUO ~ão brasileira Ou daquilo que even": 
comI?()~ .. os quadros funclonoalS dt\S tualmente, na hipótese de confIJtG 
Subsldlarl~. . com empenhO, viesse A ser diVidio." 
,Só haverIa ônus trabalhIsta a con- pela justiça brasileira.. 

SIderal' se houvesse a lnte~lção de ex- , , ' . 
ting"ir o serviço) o que a._ ,}lufamzrl. A.a lImItações dessa. c1áusula fIca,.. 
tf. não é o caso. ralll confia-daG à boa t-é da. El~tro~rá8 

Quanto aos diretores das subsldiã.- a.tê o momento 'da a..."Sinatura deflDi~ 
rias e demai" pe.s.soal da admínistra." tl,va do ~ontrato que supõe a. existên ... · 
ção das emprêS3.S cuja. conservação cu." -de. hsta., es~a, por .sua vez~ depen .. 
não interesse à Eletrobrás, serlÍo di..,:. dente de estudos pela Eletrobrás á1J 
pensados por conta dã AMFORP con- peesoaJ. a. Eet exonerado. 
forme consta da minuta de contr,abO Art. 69 A taxa de conversi\() instr .. 
aprovs,u_ pelo Ex!Ocutivo. tuida neste artigo levaria. a .AM:FO~ 

Ademais o a&3unto foi objeto de a pleitear ao atualização de seu ativO 
repetidas explicações por parte do Se- até a data da lei, atuaIização essa 
,bor Ministro das Minas e Energia. compensatória de alteração monct{J. .. 
se~ .assessõres perante esta ComisSãO'. ria t~adU;\lida na evolução de taxa da 

Os bens reversíveLs gratuitamen_ CâmbIO lIvre. 
te, conforme previsto nos contratos Aliás, ao escolher o. taxa :d~ C{)"Il.
em vigor (!Decreto:"lei 5.'164-~,1.\ te- verSão de . câmbio o substitutiVO per .. 
ram deduzidos no cálculo do preçO de coerênCla em face do que an!;enJr" 
máximo pela. CONESP como se COI'\'s- mente, -em seu a.Ttigo ~. preCOlllzOu. 
tata de seu relatório é anexo 6 e na quanto à correção do ativo. 
forma do contrato (cláu~!1a 18\\). ,Torna-Ge imperIoso não esquece0 

A referência. 6. eventuais excessos que o contrato reflete um acôrdo dÓ 
de lucros foi analizada no SUb-5tituti- vontades sendo inútil insistir enl 
vo Agripino. condições obviamente d& interêssG 

o parágra,fo único estabelece nor
mas. e-!11 desacôrdo com a "legislaçãO 
brasílelta ·e sua regulamentação (De
creto n9 28.545-50) .....:. pertinentes aO 
serviço de en·ergia. elétrica. 

'~\1natera,l. 
Oumprt\, portanto, ter em vista quo 

a. negocia.ção tinha Que se proct'''sar. 
COulO se verificou, numa fa.ixa de ra,... 
zoa-blIidade eIil cujos limIt,ro se en" 
quadram as diversas condições. dâ 
transação. Pelo art. 4~. a. verifJcação dos bens 

do ativo seria atribuída a enaenbei-
1'08 militares, não especializa'àw nO Os artigos 7~ e 8° estabelecem con ... 
assunto, alijando dos trabalhos de dições inaceitáveh: em negociação bl .. 
verificação o órgão federal competen.. lateral. 
te ~specializado, 00");) cuja.. responsa.- E' evidente. qUe a posse do ace-rvo 
b11idade est.ão-se rea.lizando os tom... qUe o art. 89 determina ee faça 1\ 
bamentoo das subsidiárias da AM .... EletrObrás na data. da assinatura do 
F9RP e cyjos resnl:t~dos, parciais oU contrato, só teria a concordância doa 
nao, poderao ser utIhzados de;:.M que vJ.:ndedores se pelo menos lhe 1bssBl 
mantIdo o processo de verificação do f it 't 'j·ai 6 
contrato já autenticado pela. Eletl'o... e o Um pagame-? o m CI O qU:11 
brãs e AMFORP. impedido pelo artigo 7° . 

Cumpre não esquecer, por outro la.. 'Pelo conGtário mediante pagamr.:l.~ 
do, que da mesma maneira que seria to ínicJaJ muito aquém do valo: das 
inaceitável pela. EIetrobráG a irnpos1- l~ta1açõeS das subsidiárias. a E!eLro~ 
ção de se adotar. peritos americanos. brás entra na pOsse imediata do ac'JT'
reversamente é de se admitir C{tle a 00, podendo, deSde logo, dar inic!1,} às. 
4MFORP se coloca,sse em_ oposição medidas inadiáveis destinadas â oor
s.:miJar. ,Da!, a única. soluça0 -viável, malização dos serviços nas áreas em 
que foi Q. adotada pelo contrato, d. que operalSse as "referidas concessio
se recorrer a. um elemento ,indenpen_ nã.rias. 
dent:e e neutro que viesse a. merecer a. Os artigo.c; 9f1, 10(1, 11 e 12 foram 
confIança de ambaa as partes. atendino., no projeto do Execut.vo. 
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o Su~t;ttuj1l0 d~.: dq:mtrrd'o Bento 
Gonçalves alter l"adrcalme.o.tt!, jâ nu 
seu att. 1.9-, tôdas as negociaç6cs con
e)'· 'c,as, quando estabelect' pagameh-' 
tos parcdadoi em prazo _ médio nunca 
inreri:)r a trinta o.noS. ':....~;sl'·~e ftln-da 
pagamento de um slnu<· Ue 50% 11'0 
a~u da. as.si:hatunJ.. dó _ contrato, re .. 
edit::Uld~t. n'03 a.rtig{Js· àsgUi.nte!'l. con
dições jã analisadas como ín3.diáveis 
quando da aprêci-a~áo ,d'J3 subHlttlti
\'os antCl·iores (emendx: n9, 1 e 2} .. 

Di~poS:ções como as uo iu-tir-O -6Q 
vl::~1.Ti(j.o à exclusão de Q'é"tenn:nada; 
pracEia::: ,do ihfcstilnenb, já se aclü:m 
plen:lmellte ütendic.a-s ne", clé.\1sulas 
do C:Jl~ll·atO. . 

Os· (":.:n~?:::., l1rUg'os nenhuma 
çã-O p:('k~,,:(;ln :ntrOQUZS 

~n'nçs 1~6)ª ~ej5'!çªo tq,~i dO 

~ 
EMENDA N°'4 

lnovri.~ 

Nf,o ht-:.tve arranhão aa patrimonio 
]in_~UÜ,HC;) c:-mo alegou t: a.u!'cr d·:l, 
emenda. C{:mo,· aEâ:'i da. me.ma for
ma. nã)- O:::O:iê. C0111 (j P::'l};yireên1'o eCQ-
nómic.o. . , ' 

O car~'eto e dizel', como consta do 
p~'<)jdo, i.~to é. . " 

g' a <ent:dade) _'C€'ntra:s Elétricas 
Erü.sÍl-e.ra.1 S, lL al1torb:~à& ... 

J.71 ~ A tvaliaçfio d03 bens não po- as duas p?..l't.es !íc,;u traduzz-
<lena levar eUl conta . "Rolar ans do nas- d:versas cláusulas e 
fl.çõ&.?~ em bolsa sl~presmellte condições do contrato. por 
porque nác- poder:a. haver r~ fôrça do qual. 111edía<nte um 
Jação de ,valor z:1~ãO ~nt:.'e ~ pagamento à Vl.sta de menos 
cotação das ações de minDlia de }G% do total do preço 
e das ações representativas do acol'df\do, o.s y~ndedores t.ra.ns~ 

. controle. ,fetem para fi Compradora. 
Para det€rmrn~ção do justo desde logo.. a- p(}.."-.Se mansa e 
valor da:;: .o.çôcs representativs.s ,Pacifica, de tooa:') aS suas- p:;o~ 
do cCl)t·rôle; o método' a ser lJ:riedades,. . 
aplicado, seh1 ,fugir à lei brad. , d€:!n.ais, o cOntra.to procurou' de-
leit'a. f(H o .adot-aào pela ~;:~fl,n(ler~ no JUIzo Arbitral. COnvel1cio-
1\!.:i!:SP e cD1J1i.rmado pela. os intel'i},5SM bl'~.:;lj(rlroS, fazen
m~s~ão Ihtermínister:aL Quab,- cto-Q se regulai' pela. legis,lação bra
to· ttD.'i empréstimos menciona- .:sl1eii:a, COta sede em rB!'3sllia e ad'o
<les, não Os ha\<jA com, garall: t-ando a. indfc':'ção do de.senlpatádor 
tio. do-Govêrno Brasileiro, No eve11tual pelo presid::nte de uma. en" 
entanto, cabe {'.[clarecer, que OS eln tIue ptedcm!nam latIno-
(!mpl'ést.imos de que eram de- ist-o é, 0- Ballco lnte-
vedores as fiubsidiát.:a.s da. AM- Desenvolvimento, enl 
FORP. foratn devidamente c'on- as' 'nações latiU.a.s 
'sidtraõo..-.:;, dl;éruz'ndo-se do -va- ma.loi1a ab!Ol'uta e 
lor do ativo' os investimentos na re!ipectiva Diretorln com 
correspondent-és aos saldos df'_ tD1't'S num' total de :sete m(:m-
v\odores, para determínnçã.o do d~;es, 'llecessàr1A.mel1-
custe hist6r}co que foi corri- Brl:,:Sil. -
gklo.· . 
QlÍ,uV-o -GOS enclJ,rgos tl'abalhls- El\IENDA N° 9 
tas, a matéria foi tl'atada. -eln nosw parecer -- Sustentamos, à 
ncS!'o .parecer tôbre a emenda o cáIcü10 rea!:lza-do de que 

'substitutiva Cesar Prieto. ·preço teto Para () 8,côl'do. 
1V - O "J,:i-rtlzo de seis meses' foi con- bem· esclarecido tirou que 

A '~mend2 deve ser reje~ts.da·~ s:â'era-rlo razoâvel pel~ p~rt€s não p-oderá ser ultra-
_ ,T ,'<.I ~ t:ontratant~ eis que a tarefà. poderá corrigloo pu-

F;1}'1ENDA N Y .• de \"er-:ricaçãc-- é perfeitamente no· resulta .. 
A emlm;la é dMneCes.'jár~a, eis -qti~ . _ exeqüive~ nuquelc -prazo. fís!co-co~tábil ctjs 

Cl,S a~'?cs d~ ~~mD9.n:l1l~ _ i!.ttX:I:_~r· ac 'I· V _ O Jüho ArbittaÍ, convenciona-
]!:;J::_~:·ê.;,u..-' ~.l'trlca"S 131'RSlle}~S;, ~a SU:l _ d.0·no conttR4..o obéàeceu à. prá-
t-Gt.,:.?::c~ mt€gram o .patI.h1'ôn,[ tias . tiC:1 ~(}r1"ente em ins.trument.os 
sUl)s.mut.[~s ~'a i'#MF-of~P, cllaI11't\ttas: sj;!rí1e,'haJltes _,ce!ebrados com o 

, ~contl'a~o ae Com.p3.nh!as, de, Ope- Banco Internacional e Banco 
l'aç<lú.. '_ Int~ratnericano. Tem 

,Ao ~:etentor. do co.n:l'ôi.? .d~s Sllbô.i-' regras 'própt:as . ~~~!~~~~.m,,~~ 
dl~,r a~.. ~ort~n~. flut.cl1natlcahlente -- ace:-tás em' ri 
p2tt2.l1ce o conthle das açoe.s da ' 
C~\gEB. . . 

A em:?!] da deve ser rejeitada .. 

E?dEN?:\ N°e6 

A emen~a ~n!lo 'procelle PÓrQue, h 
~p:'c'.\·n\"ãt.) d'ü Congresso N~c.roni).l" é 
:invV ~da p.lra o proj~to -tle lei e nât 

,par.!_ {} contrat·o;. 'a áprol'açã.o dêste 
é df\, !:ompdên(a do Tribunal de Obn:. 

. t41~. órf4&'Ü, noZ" fôrça cC-~:'~ituc-on~l.-t1e 
fiscall7-,,'lçã,o de EXecutivo nos a~o.; d~-
Ul indolc. ' 

E' ôbv b ~ue -no .<:.eu julgam-ento o 
Tl'ibunal de Contis levará em C()ll.{ 
side~9.túc tudo aquilo que o Cbn.s:re.sso 
N.icign0.1 já honvrr aproY(>.do aka-vês-
d'1l ré:, ·0 Que, afnsta ~ d·1ivlda que, 
&. emenda pretende corrigir. 
~ emel.1c{a çln'e Ser rejeitada, 

E1\t~NbAS NS. ';'-, 12 E !in ' 

A juitlrcatíva _ do paóamento de 
usa lO.noo,ooo; con:rtante do it.em .. b 
da cláUSUla 91J. do contrato. fOl" apre. 
sentada em nesso pa.r€c~r e constou 
da mens3.gcm do Poder Executivo. 

As emfndas --devem ser reje:t.atlas. 

El\tENDA N° 8 

r - Resp. no .item IX - J._ Agri
P~lfo 

ção 
poder i:::'oncetlente 
em JlÚOO. O Juizo ~::~:~~.~,t: . Wl1a, -das formas g; 
ace1t?s na· prát'-c3. povos 
clyH1zo.õos p_ara con_ 
flitos, não só no plano -1nter-
no, ist\), é, nos dtssidios pri
vad?S entre c,idadão.s mas 
tanibél11 eniTe naçóM, . cú' 
quando envolvem interêsses 
tnternB:c.!unais mesmo, entre 

. Esta~os ~Sobtn-ano.s e Cidaàáos 
ou empro.:-sas de .,outros ,pai~es. 
semj;)re que tt. t>rO:l;eção diplo .. 
má-t!:~ ê invocada para êsses 
mte~esse~, e' ê oútorgada. sob 
a """"!d_~o. legitima lle 
que c!da~oS_ naciona.1s de. to
das as ca t~gorjas têm as suas 
poupanças . aplicadas ness<lS 
eIn""",,a.s, .Não. há ""lllO lÍl!_ A justificãtim 
Bar que ~ trat13- a.qui, nesta.' ,trata. o 'Sil"'t. 89 _tl'O 

, Ó'legOcla;Ao. de Pôr 11m a Uhl consta. do noSS'o nare"er 

E~mNI)A N' 27 

Trat~ da mesma matéria que 8.'; 
emendas 25 e 26, e êeve, l>orto.uto, 
ser· rejeitada. -

EMENDj), Nr. ,2& 

Trata-se 'de subeme-nda ao substii\1~, 
Ce.';'lr prieto, pOl" CUja rejeição 

o nosSo par.ecer, devendo portan
a emenda .ser rejeitada. 

ElIffil\"IlAS . 

N$. 29 - 30 - '52 53 
53 51 E 68 

. 'As emendas alteram as finalida
des a sereni atingidas peio p.rofet-o elo 
Executivo e pelo contrato e.utentica.-
dp pela Eletrqbrâs. . , 

Desviará do .setor da ener€[iá t>lét.ri
CR, sabide.inente carente' de recursos,· 
Os fun.dos teinanescent-e-s d-o Telnves-
tlmento. < _ -. 

Devem aS emendas ser· reLe~s. 

l!:i\lENDA N° 31 

A _ ni.~téria Ja ,foI, tratada na; apré
çao aos subshtuhvos de autoria do 

João Agripino e Deputado 
Prfeto. .. 

Deve, pol"t.,u:lto, -$er rejeitada. 

• l:MENJ)A N°· 32 

A justifkatlva dn, taxa de'- Juros 
constantes do 'contrat.o figura. no nOS
.so pareçer, cont.tarianào,-,.port.a[;~o, o 
Objetivo da emenda, que deve se: re
fieHada. pelos fundamellt& a11 aduii. 

00, 

,pela 
(c:Au-

do 

devem a,'J emendas, 
. p n().'JSo parecer 

do Executivo, sei' re-

-H E ~8 

A desapropriação das ações' impll
roría. .no pagamento prévi(), à ·vist~e 

dltlhelrO, do Justo valor, n~ têi'
. da. _ConstituiçãO brsileira. 

n - Os tftu10s são emitidos em iíl
. glês, com traduçãn e_fi pOrtu
. gl}.ês no verso, porque" 15 pttga_ 
menta é em dólares e- ê&e;:; ~,f~ 
tulos .se destinam a serem ne .. ,
g:-ciadoS n15 Estados UnidOS. 
E' normoal que, _se1tm ;:edlgidoS 

'n~,· língua dêsse .pais -, onde 
'~stão c-"s t,â,mruiores eventurus 
dos tltulO'_ Os p!qlêis-nego.iá
vels resultantes dos emprés~
mos feitos pelo BMs!}, OU- Wll" 
emprêsa.S brDfiileiras, s§o redi
gioos em lnglês,dosde ~ue ne-
80ciávefs em País desta UngUQ. 
Ao demaIs, oS tItult)g declaram 
sue. vinculação 'expressa ao \lon_ 
tratp e ti. redação éni ingl-!.S 
ndvelte OB tem,,adores par.s. essa 
cfrcunst,ânciQ. !avorâ.-vcl à Ele-
\r()b'rM, , . 

con!l!to, "'" parto jA declar,,
do • em port" potencIal O 
ac4r<lo tmol n que eh,g''''m 

O . c1'itério paTa a Ilx"çC", do Justo 
valor não co.nsta da <êmende; porém. 

iij~..JÍÍli:liilii.::;ú:.::ii~llllM-JI!lr.j.;,~~j~~~ fntalmepte no processo kdo_ J 

pela .. CONESP e confirmado pêJ-à-
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El\'IEXDA N° 50 

A permanência no País, 
em tniIl0ria, de intcrêsse$ 
AMFORP, não elilnina.ria, na forma 
desejada, os inconvenientes que mo
tivaram a iniciativa. tomada, pelo ao. 
vêrno b.l'asileil'o, da negociação global,. 
confoI1Jle está bem esckurecido na 
memagrm do Poder Executivo, 

Opinamos pela rejeição da. em~n..da 

EMENDA N° 51 , 

A subordinação da operação 8.0 pré
vio ténnino dos tombamentos, como 
'conseqüência da aprovaçã{) dI!. emen
da! sem fixação de prazo para a. con .. 
clusão dos trabalhos, adia.ria a solu .. 
ção do problema do SUPrimento de 
energia elétrica existente nas ZOUa.:5 
das subsidjá.rla~' da AM-FORP. Por 
outro l~üo, Q. proposição não tra2 
qualquer prteção do,! interêsSes na
cionais, alem do que já. consta, do 
contrato, 

A emenda- deve ser rejeitada_ 

,EBIENDA N" 60 

A emenda. deve ser rejeitada con
forme já esclarecido na. 4lpreciação 
da emenda n9 8. 

E~iEND A N" 61 
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MENSAGEM 
N9 11, de 1964 (C ,N.) 
N' 437 

Art. 3q O a.p1"Ov'eitamento de que s!dentG da. Rep-Gblica, obServadWJ 
trata; esta. lcl eó podará verificar-se dem9J.s normas legais o re3'ulame 

cl.as2e:r alngulares ou nas cla..~es' tal'e8 sôbre O assunto. 
das . siries, caben- Ai-t, 89 Esta lei enkará. cm vi 

. S~~U!lÇã<t na, data de sua public3.Ção, revoga. 
a.s disposições em contrário. 

ne
Brasilla, em 19/)4: 1439 da Indep. 

dência. e 76'1 da República.. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS 

N' 708: 

'ooârios 
p~lQ. med.id\!1., pu-a fins de 
Q antiguidade de ela...~eJ fi 

serviço con:.o flUJ.C!onáriQ da 
I@ren"o I ,mtáiqula _tiva, 

Em 23 de d.e setem'bro t'I~ 1964 
EXC'2ientlSlEllnD benhor ,t>reuden 

ela E,epubllca.. 

do anteproJeto, 
roani"ftesto de acôrdo 

na anexa. EXpOSição d-e 
~!inistérl.Q, da. ViaçãO e 

3, D;!.do o earáter rec~;nhecida-

mente de urgencia. que deve ser dado I ~~;~:~te ao assunto, valho.me da opol1;unida .. t j 
de para solicitar que o anteprojeto 'I>,<llU,UU}. 

seja. apreciado em ~s.são "'Onjunta I:~ie~~~;~~~~~;~ no Congresso N' a.ciona..l na forlP-a du 
disposto no paràgrafo único do a.r .. 

49 do ato. Institucional, 
em 25 de set~!.nbr-o Q'e 
da Independêncta. e 761) 

Repúbli,ca, - H. ,CasteUo Branco, 

PROJETO DE LEI 

ALe! n' 4,345, de 26 de Julho 
1964, determinou em seu artigo 
a re'lisào dos. l1uadros das úutal'qu 
de um modo geral. 

2. Ao dar iní::io a uma. ~êrle 
a~os relati tos ao assunto, o pep. 
~amento AdminiotratlivQ d.> Serv_ 
PúbliCO, no que se refere '1 éste 1 
ni.~tél'lO, apresentou a VO.15a Ex( 
lência. decreto revendo o (~t:adro 
Pes:scal do D~artamento N:u:ion 
de Obra!; de Saneamento '1,le, u; 
vez aprovado, tomou o n9 51.0B2, 
2i. de jUlho de 1964, 

3. De r.ronto, verificou.-:e (Lue 
medida ptec-onitada. pelO Depar, 
men.to Adm1nistrativo do Sem 
PúbliCO. embora. em ob~d.lência. 
p:':~celto legal, provocou ma iropa, 
de tal ordem, que, a. pa.r aa illqu 
~ção ~erada, U'3_00 sérias pertUJ'b 
çQes ao bOm andamento do:) serv1ç 
{{aquela. autarquia. com refLex' 
Idênticos às demais pela ("Jmequê. 

Parágrafo único. Os vcudillelltos cia seme!hante que para. ~.la::. nó\ 
serão os vj,1entes a 31, -riam, 

de 19M, apIlca...'1do-se-lhe o 4. VOresa ExC'e!ênda, atendendo 
~~~~~;~~~.~ ~ artigo W d2 L:i n'" 4.345, pCQ1deraçõel? dêste MiniSt.3:·jo, no!. 
.;,;. de Junho de 1884, li1llj' :-<lOR, po_ POi' bem assínar o Decreto num( 

ê.s.ses venciment05 aoS corre~pon_ 54. 1M, de 7 de agôsto de 1.)64, ~u 
ao nlvel 18. a q'Je ~. ·';'e.'e o j;~ntl.end.o, em parte, as nn'7mas t 

19 da mesma lei. P.t·tUlziro e d.etenninando qUe fõt 
59 A aplicação d2Sta lei. e-xceto feIta. pelo Ministédo da. V:ação 

110 que se retere ao _ .. _0 { .... não p-re- Obras PUblicas a tegulanz..ação dl 
jU;)lca. as medidas cetel'm:r"'.d:l.g -nos PMvitnentos nega18. 
Oec"etos m. 54,~j5#' de 8 c!e .setem- 5. ESSe critério prevm€,Leu:ptl. 

<te lS,64; 54.26$, de 8 d~ se~~:nbro tOdas as autarquias dêste Mintstér: 
1f1:54, 54.264. u2 4' de se.r"T1~l'O de excluidas os ferroviãrics- e Uluitim, 

51<h0&2. de 3-1 de j-lli1fJ {': lSS4, e~ fa~e 60 disposto nos I:.:-cret· 

A justifica-ÍLva da. isenção de 
trata o :uilgo 6' do projeto do 
cutivo, atend'endo ao disp'Csto nas 
C'láusulas 109 e 129 do oontmto. tCDS
ta do nOSSO parecer, que é pela apr(). 
vação da. projeto do ExecutiVO, t:O;,,-;:é~-~<, "51 

Deve ;l emendfi "ser reJeitada, 
1~::,:,,:~aclO pelo de n9 54-.1C7, d~ 7 de nUme:-os 54.134, de 17 de a,;;õ,.;tó ( 

de le84. 1964 e 54.218, de 23 fie l::;Õ~to. 

EMENDA N° 62 

A emend, deVe ser rejeit\:1dn em 
ccer-ênc-ia. com o nosso parecer sObre 
a matéria, ao analisarmos () SUbsti
tutjvo Cesar Prieto; 

r.<::W:SNDA N° 63 
A no"a. cláusula. de verificação de 

preço proposta pela. emenda- é uni
lateral e não seria. aceita. pelOS ven
dedores - (item n>, 

A emenda. deve ser rejeitada.. 
EM CC1I1CLUSAO 

Por todo o 
consta dO I>r,oc,,,",',, 
que sera-;' :o,',greSi'iSt.'::'; Mores "-
que o 
rlo do 
sulta 

69 Observado o fi:,:; .... ;:;0 n"g 
dec,"eeoa a que a.lud~ o ürL:;) ;-;l'.crior, 

52 apli-ca taMJ:;::n a'.'_. P,~o-
IClrr'dnC-", autc.rq:ün.s 'I:1c~'.::ivnp.dru> 

o ~!ro d.~ Viação 
P1'ibl!CJl~ auoor.z::Q,) p movi-

1~~7~;' _'~<;:Vi'!01''' de qU3i~r."l::"r co..ta_ 
din .. "S~ repat

de eC{)~o;n~!?, mista 
UIlUo., r6 p1'6\"a-

§ ~ proce··.imen~ de <iu:" trata 
ê~t" ~--!',~o não implicará em 3.1j,1"m~ 
ç8-O' do Qua.dro, não c')n.s:itu;~~.! fo-~a: 
L-Z tranti'erência, sem mod1.fi~~:·'; a,s 
l-Oi.aÇões reçru]mme-nte apr.;:.-,udas. 

1964, 
6. FOi crIada, no Min.ts+erto. un 

Comissã<? desti:p.ada. .a procecer 1: 
ex"me de qUe se trata. 

'i. Pesde l-Ogo, verificou .Fe qUI 
C.om referência. às a utatq.lUas Cr1a 
das em 1962, cUj{)a Quadros de Pe!' 
soaI fora.m aprovados pelos Decreto 
númreros 51.6-74·63, re'ificaào pel, 
de n9 5?:951 63, l"'elativo ao Depar 
Ct,me-nto NaCional de E~tt.?.Qas C1 
PeITo, 51.676-63. referente R.O Dcpar 
~Amento NACional de Obras de sa 
n~mentIo, 51.800 63, re-tific..1do pell 
de n9 52.097·63, do De;JliI'tament 
N.:pional de Portos e ViM N'avegê 
VelS e 52.638.63 que dizül respeit 
:10 Departamento NacIonll de Obra 
Contra as Sêc3J3, os provi'll:,ntos na~ 
obdecenun as normas leO'llS e gcon 
5~\há:veis e que, em ~O'uns: casm 
t.ai~ decretos tinham ultra;,.aSsado en 
n:UltO o que penn1tiam ~s leis im 
tttutivas Cessas autarquia.s. 

8. por outro lado, verificou-se 

sala d% Comis..."Ões, em 24 de <:'e
tembro de 1964. - Sen6dor walfredo 
Gurgel~. pre.s1dente. - Deputado. Flô-I:~;~~tí~õ~ reg, soares~ Relator. - Deputado Ma-
noel N o v a e s, Vice-Presidente.
Deputado Tourinho Dantas, sen.aü01' 
Antônio CurLOs. _ Deputado Getulio 
MoU1'ClI, com restriçães _ Senador 

§ 39 ':) funcionário cue fór ''l''.ovl~ 
mentauo na. forro... .é_·de uth'J "'~:-á 

a.cs veJ:'l..cimentc3 f' ,..,'-_·:;j .. ..l":Y.!s 
ao exercício do s.m r,y",o 

contana.o p.":a to.d.. r' t 

ten'1llO de servi~ c~:'~e:-~ •.. -

Qtr.l.ndo a. tr. ~ .'::'1' ':lL2,ç.:() 
entre a.uta..--qw.a.a ou S .:::cda .. 
economia lJlista, a" despesaa 

'~l:Jl!iitJ<~--ç-~"D;;,;-~.;.h.J do,; y~I:(; •• ,_f::l_::;S e 
H _erãn j-'" . '1-<; ...... ":, 

também, que a legiSlação ,t"lativa à 
mesmas, difere de uma pata a OlJ 
tra, no que tange ao tratamento ~ 
ser dado aO pessoal, qUe ImptJssibi· 
ltta- urna solução unHlO'rme e adequa
da- para OS casos encontradOs, setr. 
ferir o ll1'Utcipio liJ obedi3ncia à lei 

9. Assim, nesse primeiro oonfron 
to entre os ato.s baixados pelo Exe
cutivo e as normas lega.is R.plicáveh 
!\ espécie, chegou-se' à ~onclUEão dto 
que a regula-rlzação por via adnt1 
nistratíva iria. conduzir à prática de 

VictOrtno Ji'reire. - Deputado Dirceu I ;",f.Ó:rmu
Cardoso. - Deputado Jales Machado. t' 
_ Senador Cortés pereira. - Sena.
dor lrlarti1UJ Júnior', ~ Deputado Bias 
FoTUIS~ com restriçf>ea. _ Se'J'i..ltll,OT 
Sigefredo pacheco _ Deputado Cíce
ro Dantas. _ Sen..lJ.dOr José Gu,iomard 
'-- Deput«<!o Teá/II. ae AndT_ad_"_, __ , 

ben~lciad{)s rom a movim~n
ínstituindo-se p!3l'a êsse thn 

I n,m-'ca orçament4rfe própri2. 
Havendo nec&sidad:" de --:é:-

Fe"'';'ucia. de C9rq'OS OU d"" "-Ari{)s, 
entre cUv-er.sas autarau~, essa se 

mediante decreto do lt"l:!-

proVidêD..Ci1\.8 muito sem~lh~ntes àli 
qUO ti1lha.m sido l"evog!ads..s par 
VOSBa Excelência atravé~ (\0 já. c1 
tado Decreto !l9 54.107"/)4~ 

1<l. ~ bem verdade Q.ue .1 t<ovêrno 
Cf'e V.Qs5a Excelên-::fa. que, entre ou 
tros obje,t!vos -procura o de l·es:abe .. 
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Ieee:- a normalld:>.de adJ.ni!.ll.5trath'a. e) 19. Para que se t!ceit.a,c;.se procedi- 1 3D. A1s providências já.' tÔma.das por: 110 e 3~" item XIV, do Ato Adicional. ; 
c imçéh·o da lei, nio b~cou pro. \'0- ll\Clli.O com o aüotatl.O. llel!es.<',{ll'io se- I decretos do poder Executivo vIsando à. constituição e artigo 18 .. ~tem lI! 
~ar C:.ln1 seus atos a. intranqUilidade, I r~a que a própria lei ãÚipusesse ela..- I à correção das anomalias verificadas e em cumprimento ao disposto nos 
IiO':Ü1J. desajuste funcional, ou amd:> 'I' nUllente EÓ )fe o assunto, náQ se com. ! e o rest.abelecimeuto do equílíbrio e artigos 29 e 30 da LeJ no 4.089, de 
G.c:otar l1}etlidas drá.stic:ls ~·1..~nct:o à. padecendo pais com ~ Os m.elhores ,hicra:rquia sala!'ial, são Il1entidas in· 13 de julho .de 1962, dec:.,,:t.:'uJI: 
ac~U:)1: com \'antage~ que, em~o~·b. f v~.nclpl()s de hemeneutlca s. adOça0 I tác.tas, . ' Art. 19, Fica· aprovado o Quadro 
((;ffi I=.e.:'feHa. a:eguuand.ade - admIUI5- f lÍt! p;OVlú~.mCla d.e.s,s,a Ql'-oem, por s..ru- 31, E:S, Senhor Presidente, o tra· de Pes,<;oal do Departamento Na,<!io-
t:anVa nãa afetam a estr·utu.a que, 1'12.:; rel::u;âo nornin'lJ. ... i balh:> €l~borado pela Comissão que nnl de Obras de Sa:t1can1ento. sub~ 
se e;;:tá erigindo. I 20. Oon.sidelar ap!'o\'cltados em I moa lhe é submetido, visando ao fler dividido nos cinco ~nexos que b~i.l-

11. A grande virtude d~ uma ao ,ccrrgo de PrOcurador, funcionários qUe e exato CUmpi:'lmento do jâ citado ar- xam com êste deCl'eto, eompreen .. 
rn.nist,.~çâo sadia. está na serenida- !~amJ2S pOi:leriam ter antes exerc.do ligo 19 da Lei n'? 4,345 de t964. den~oJ, carg()s e~ comissão e funções 
de de SéU.s 2t01o. n'O eXa.m~ conscien~ I c.::sa função, eis que, como órgão lU- 32. Conforme Se verifica, as medi- gratlfloodas, séne.s de classes, cargos 
te dOs problema.s e na ju.sal;:i ne ~ua~ ! "egranr:e do sistema centra.Ezada. não das precfJnizüdas. a par de c~rrigi- :sOlwados de, pl'.ovimento ~fctiv.o e rc~ 
(lt;".'.'3Ó"'s t ;:JOder.a a repurtu;áo por falta de per- rem o que, realmente contrarIa os !açoes nomlUm~ de fnnc!onárlcs:. ' 

1~. "Ú;-w-Unjo desS3,. prem]f,a e que ;;;:ona.1i~(ul~ jurid;ca .própria,. poslUlar prin~ipios?a lei e da sad!a ndminis- Art. 2~',' 9 Dlretor-G'.eral ,(!,O Depal'-
o.~t,-- Mmlster.o procurou cn;:(m.l"~r 1 c!Ul JUIZO e levar mUlto longe a auto- I traça0, eVlt,am desajustes profundos tamento NacioDR:I, de O~br~., de Sa
UIU d2n:minac.or comum J. todos O~ I ;·i.t.1ç&o legal.' • nos orçamentos do.s funcionários. o nea;-ll.ento eXJ)edlra~ pOl'(JUl'l~S dec1a
C2iOS e capaz de se ... lpwndo Sl:ln \ ~ 21. No L.J~pal'ta.mentl') ~3c10.nal dI:! I dese:npl'êgo ;.imedi3to e. em maS8.a, e rat-On!~ ~a situaçao funClol1al dos 
a::.ar:eta,: gr.aUde3 pr2jU!zn~ aos p::!~ t t"'Drt.os e Vm5 NaYegâve~: sltu.açav n.. perturbaçao do servlço nas autar~ I abr~n<>.d~~ por êste Dec!e.to. 
Sü:-:I j::Jl· êie abrangido, ~ Jém .semelha.::.lte feio tambem, an0ta- quias at:ngidas pela. medida. , AI t. ~'. ,A;l vagas r:XiStentes nas 

13. J1."1tl'etilllW, em face ·fqs diver~ i da., com fi ag!"avant~ de qUe ,0 ~pro- 23, Nestas condi\Ô'es, êste ':linistél'i'Ú C!l:I~GeS :lUCIalS das. S(1'1e5 de C",IBSS€S 
~!juC1es a.O':.:mad:1S, a (:o:uisf>D.o por I ~'~llam~w~o auto-nzaao pela.leI nume- elaborou o anteprOjeto de LeI e Men-! seruo plOV193S me?-um,:e concur~o, de 
mim cte;:J.gn3.0a chegou .1 ('onclu~[(o 1'"0 4.213, d= 14 de fevereiro, era r2.5- sagem. alle;:l'Og, que tenho a honra, de I acOr1o c~m a leglSI~çao em ,:!g9 t , 
d3 que, sàmen.e pOr via '''f:!.flatn-ll, tr~to ao pessoal .atado no &.!nt:go ne-ISUbmeter à" sua elevada Bpr~cül:çiíO, Art, 4, Os valo;es;, dos Slmoolos 
S:;l'ú, p,,:sslVer t!:>:rigir c.s anO!neJias ,I pu.3m'f'néO NacloMl de .POrtos, Riu,s consubstanciando as medidas propos- :dos cargo.s. em com:.,:.t;ao e, das" fun
,'e!'inc::'dS.'3. 1l>.':0 pOl'que. t'lhenae ela I<! Canais, /-- . [tas. ções ~rat;f!cadaS, 53.0 ')os (:O,~~antes 
que não .será a~rM·es 1e LnH"'pr~ta-! 2::!. Com referêncIa ao Departa~ 'I . 34. E.'ll face do significr.do admi~ da LeI ~,. ::.7 ... 8_0. de "L ~: ]u.ho de 
çJ.o ad!mlll~j,ra~Iva de "~1..l3 praÍlta I !1"l.ento Nacional de Obras ('üntra as nfstrat:1vo do- ü·ssunto e de suas re- 19~: .. e 5Dv.LeÂft.:od" po..-;teno .. es, 
(!:JS :':0 a,~'rcp:o d3. leI, que <;t: encr~.'1' 1.::)i!C:.J.S, a situaçã.o. dQ ponto tle .v;sta.lpercus~ões sociais permito-me sugew 1 !~. d' d'S 1.spe~:1S cor? ~.<> e~e
tl'l_'á o l'emedio adequ8.jo pa! a as; da leg<\hdade do pr{)Vl':l~ento. filaLS rir que no encaminhamento do pro- ç lÇrO _ 0. )s~s.o a pre::oen ~ ~ e~ 
CO:'l'êÇ02S ne::e;;':;á.~Hl.P, t'·U c.am!Dho í i:.<r:-tv" .se torna: perquanl.O a Lei nú-j jete, seja invocado o parágnfo unico I ~~e;'":n;rifã~~~ a l' ~~:aosdn.; .. dOl~C;°36 
C~::(l,::-z1rá.' em ú.ltlma a.n;1.li:;c, rt. re-jirl:.t'.c 4.229, de 12 de JU.lhu de 1963, do artigo. ,J{! do Ato In.~tittlcjonaL D;pal:t~.;ne~to ~;~iOl;~ d~ ~;ras de 
p;dcao. aos m2s~Ds !lto~ ... n.terlO·'cs n~o .tratou do apr()vel~".1me:?to an{~s AproveIto a oportul1ldade para re- ~ Saneamento. 
c .. ndel1aC<os por \iCHls. d.e '.mgel?, i t'8·er.do. nem sequer da opçao de an- inoyar a Vos,sa Excelêncla Os pro-tcs- i Art 29 1t~te dec"eto entra"á, em 

.. 14, Para. dar uma ldela. La SltUa : Jgu.'" funcion1\:'!().S. i tos de minha ma.'s eleys.da oomide .. ! Y: .... or· na data de s\.;a publi-"'ação l'e-
Ç3C- eXl.s:en:e, basLa: cltar .que a Lei! 23. çon1"orme se verifico, Sr, pre~<lraçãO. - Jt~arez 1'át·ora• l'~g<1das as dl"pósições en; cO;~'l"á-
1)\1 4,03~, de 13 d~ JU!ho de 196!d. que ;:;if!enie, qU<l.1quer SOluçWJ adm.mistra-j· LEGISI4.C-O· Cl'l'AD\ rio· .". t" 

~Wt9.:-qUlZOU o Depart9.tnen:o Noc:o:na.l! [,.:\'1\ coru;t,ituir-se-ia. no casQ, em sim- I . < T ••• A , BrasHia '>2 de 'aD"'iro d~ 1963' 1420 
~;1 ~b!"3S _~;~ Saneame~to, cte~e· mma ) pl,,?S referendo a .llt.OS pi.·.-Hi~3.,do~ ;Sem J?ECRETO No? 51. 674 DE 18~1-63 do. Útdepe~dênci~ ~ 751l e da Repú~ 

seu a., '-00 33, § 1., I'}S .!cqu:,~H.~ !egal,s llec~.5Sá,nos o Q:.IJe Apiot'a o quadro de Pessoal rIo blicn. - João Goulart. _._ Hermes 
~.~ 1Q- O aproveit3me!1~O inicial, ~.çS<1C0!1teillá'/f'1, por anulfn· a mrGI- ]). t n nu N '0 w.l de Es- I·Lima, - Helio de Almeida, 

no qU:1dro ao D€p.art~ :.1.t'nto Na- l~, saneadora aetermlnada pelO 91 f"lfW . epar a Ie. ~O 1 aCl 1 , 

I' 1'.1 <1" Lei co 4.3'5 de 19"04 )',1 meu- lfa~as ae ~erro, DE:~C~R~ET~~n~~N~'~"~'~8~Q~6~~o.~F;,~n;D;E:r (:lü11ai de Qores de ,sl wam::nro, ...... - - - "' 
far-~e :'t, obrigat.óriam,·me, n~;' ~vn:~c!..-t.· O Presidente da. República e o ABRIL DE 19€3 
mel;:na c~aSEe 'Q('U;,Rj:1 dnie, jo.r~ I 24. Por ~~se m.ot1vo. cntên<tf:u n CQnsêlho de :MinistTos, usando da. 
men:e, veda~A. a rec • .a.ssH"icaçr.o ,Com;.s.são, COm a qual esM;.; de acOr- atriblúcão que lhes conferem os ar· e 
ou a promoçao .automatlca". !d~, S5-1' necessária uma le. corriglndo tigos l° e 3'1, item 'XIV, do Ato Adí-

, . . . ~ .) em pnte, ê.sses e:(C€SSos. e legalizan~ clonal à. constituição; em cumpri-
.15.,. EDolretanw, venh~ou ~s.te :Ml- j do providt!nr.itts a!lterior~ que, embo- mento aos dispostos nos artígos 21 

mster;o que .t~o.s os ~unc.onar1os da,- ra exorbi~alldo dos eStr1t-os têrmos da Lei n9 4,102, de 2Q de julho de 
q'iléla rep~l'~!çal? c me.:.r'110 alguM dê.-;.- I das normas em vigor' :tão chegam a 1962, e 24 e seu parágrafo· da Regu
te ~ Mill13.i:e5:0. 10. '::'1\ lncm,dos; m~dl- i afetar o prtnc1pl,!", da norm ~':;d3úe ~d~ lamentaçã.o aprovada pelo Decret,Q 
ante relaçao num.nal. nas mal.S dife- I min:strath"a. . nO 1.710, de 28 de novembrO de 1962, 
l"eil~2S . .s}~l"ll;S .Cie .. Clfl..SS..', (111 níí'.;i~ .ill-j 25. pr€Oc~p.:Ju-,se; outrossim, ê5te.. déc:eta: 
te::mcdlar.os e .flnalS. em desrespeIto, i )'linislér!o em ey~tar que as provi- Art. 10. Piva aprovado o Quadro 
P{)l~. ao, pr UP1':o ~OmJndO legal,. ! déncias saneadoras venham '2 ecar~ ge Pes.soal do Departamento Nacio-

lu. Ja a L{'l n· 4.HJ2. úe :.!{) ae ju- r~etnr prejuízos de ordem linanceLra. nal de Est.radas de Ferro, sul:i<iividi
lho de 1902. ql:e transformou o De- ,embora pOSSa 'ferir inter&ses pe.s-' do nos cinco anexos que baixam com 
p'::rtamento N~c.on~l de ~i!,adas ~e :.=;oais, Assim, com, a solução' preco!}l. G,{,te decreto, ('.empreendendo cargos 
F ... rro em a1.l~arquHl, adml~u. pelO I'lillda nenhum servidor perceberá me. em comi.ssão e funções gratif;cadas, 
lnencs llnpLcltamente, "ex vl" do seu nos do que percebia em 31 de ma!o sérias de classes. C:1..t'gos isolad{.~ de 
2.l'~:cio ~2 uma forma ~Jf).ui genetls" de 1 de 1964, mfs .3~f..eriDr à vigência da proVlmentQ eftivo e relações nomi-
aj»·ovelt.r.mento. pemlltmdo que, ~"91 'Lei n9 4.345 de 1964. antes a-lUÚl.dR naís de funcionários, ';:~ 
q u,dq~~r regul~lentação a respeit,o, 1 mesma que :ennum descido de nível Art. 29. O .qiretorwGeral do De-
S~l1"t Qocumenteçao de nenhuma esp~- I funcional parcamento N2Clon::tl de Estradas de 
c.e, ~ô5Sem Os ~ntlgOS .sc~vidGres dê.s- I 28. peÚJ antem'cjeto anex(. poae-st' I Ferro eXl!~dir~ porta:ias decw.rató· 
f;~ Departamen ... o. np:ovéltados. tüm- verificar que o anroveitamen~o só :.F'Iê rIas d~ SI"u.açao fu~clOnal ti,e todos 
~~1l1, no,:; n:a1s dlve,rsas ca.rgo.s. ll);~ I p-ermjtldo nae ·c:laS.'!:es iniciais, aos OS senndores abrangl{!os por este de_ 
o.ante. ~elacJon~menl:O nom.~a~. onue ,ant~gos t·uncionáno..~ dos Quadros da (!::eto, Q (J' , .. , . 

Ee ver:[.cou ['.. mclu.aa de- val'lo,s. ele-jAdmjn1straçãl ficando vaga!. as. das- Art, ~: .As va.~as ~x~sten~es nas 
D1e.nr~s e.st.rs;nhos à repartição ou ao I ses intermediárla'3 e finais t1a,s res~ classe"!. lnl:1a.';las das ~er:tas de elas
p:op!'lO l\1:Imstér:o, t pecbvas séries, respeitando-se, porém ses ema plOVldM m~dlanwte eonc~rso. 

o Presidente da R..epliblica, no 11S0 
da atribuição que lhe concere o ar_ 
tigo 87, item I. da Constituição. e 
tendo em vista o dispOSto na Lei 
n 9 4.213, de ]1 de fevereil'o de 1963, 
decreta: 

Art. lÇl, Fica aprO\'ad-o, em caràter·· 
provi.sório, o Regimento do Depn.rta ... 
menoo Nucional de Portos e Via'S Na
vegáveis. q'.le com/êste baixa. ass( .. 
mtdo pelo Mlnistfro de Estado da 
Viacão e Obras Públicas. 

Art. 29 Es te decreto entrará em 
vigor lla' dato. de sua publicação. re
vogadas as disposições em cOl1t.rá~ 
rino, 
. Brasilia, em 9 dé ab~l de 1963; 

142° da Independência e 751) da Re
pública. - João Goulart, - Hélio 
de Almeida. 

11. Como se vé. o· decreto referen~e 1 a situação d'a.Q.ucles que anterlo."men- de ac.õrdo com a legi.sJ.açao en; V1gor. 
a e:~sa 8:ut?rqt~ia,. uJw3passou em. mUi-

1

t e já ocupavam Cd.TgOS das classes Inw . Art. ~ÇI. OS valo~esw dos slmbolos 
to :J. c.·utOrIzaçao legal. Nem ale! pel'- termed;árias 'J'l ftna.Is. dos carg~s. em CO~lSSao e das fun
~iLia _ relacio~:tme.?to nom.inal sem in~ 27. A medida foi ext.ensiva às HU- ÇÓes ~rat~fica.das ~aQ os constantes 
dH:arrto da sltuaçao anter~or. nem um tarquias recentemente. criadas, de da lel 3 . .!.80, de l~,de julho de 1960. 
cxnme n'..ajs det!clo desta autoriz,av3. ) mooo a as::;egurar tra!.a.mento un1fol'w e a1tera5~es posterlores. . O Presidente da Repúb~ica,~ usan
a admiSEuo de estranhos, ~m cara Ler )'·u.e ao pet'lwal rio Departamento Na- • A.~t. d:J . l As di es. pesas com te a

d 
exe- do das atribuições que 1111Õl confere o 

eft'tit'o. sem concurso, como tão p(r.;~ donal de Es~:\tla.s C1e Ferro, Depar. ~uçao o _ d, .. S~OS o t nOdPredse~ w ecre- .art. 87, item I da. constltuição Fe-
co, autorizava o aproveita.mer:to em I t.amento Naci.Jnal de Obras de Sa- ~ correr~o con a, as o açoes or~ decreta: 
tôdas .as cla:::.ses de uma série, neamento, DeP6rtamen.to Nacional de t.;,BJ11en.~ãflas e rec~rsos próprios do Art, 19 O Quadro do Pes,~(1.a1 do De~ 

1~. Quando o diploma legal ~jz i Pô:-tos e V~as Nayeg:áveis e Depa'rta- ~:p::;:()~ento NaCIonal de Estradas partamento Nacional de Portos e Vias 
que, ~~ .... t(. NaCIonal Qe Ohras Contra 3~ Art, 69. tste decreto entrara em Navegáveis, aprovado p'elo Decreto 

"A organ\zação e a lotação dos ~f' S. . vigor na data de sua pUblicàção, re- nQ 51.897, de 9 de abril de 1963. fica 
qtltl.dros ·do Departamento 'NflC:O- 28. Os cargos i5Qlados,·-que não vogadas as disposições em contrário. retífícado conf'Orme o anexo que com 
n."l de- Estrada" de Fcr'_v ser~o poss~eT'1 a~alogia com outros cargos Brosília, em 18 de janeiro õe 1963: êSte baixa, revogadas aS disposições 
feit.as tendo em vista a. necessi- da sistemática da Lei n? 3,78~. de 12 142() da Independência. e 759 da Re- em contrário. 
<iade do.~ seus serviços e encargos I de )ulho de 1960. foram c<mslderados púb-Hca. - João Goulart. - Hermes Brasília., 5 ·de junho "de 1963; 142'1 
e c<:ll1sideradas as funçõe~ rea]- extmtos. respEdtando~se a situação Lima., - Hélio de Almeida, da Independência e 759 da, República, 
mÊnte desempenhadaS' pelos ser- pesso;1I, .~dos seus ocupantes, sem se _ João Goulart _ Hélio de Almeida, 

vidores (art, 22). I permitir, c~ntudo que seus vencl~ D;;E;C~RiETiOi~N~'i5~1~§~'7~6~D~E~2~2~P;E~';~ I ,mentos aplIcada a LeI nq 4.345-64, JANfiíko DE. 1963 DEC'REI'Q N9 G2 a3.8.JJE-&..,D"E 
1\.\-0 eMá, c<moordan-do com que um ultrapa.'3Sem ao nível 18 da atual fai- OtTTUBRO DE 1J1§}w 
l<:<;(,.l'eventf~:dati1Õgrafo possa e'er Ofi- xa de salá.r!o, para. o tuncio-nal!smo 
c:e-l de administl'açiiO, nÍ\'el 16, O que civil. _ 
.se autorizava e autoriza, dentro. aliás- 29, O pessoal e.stranho será oons!- pTO~ 

do 

da €L<;tcmã.tica. em. vigor, é que êle derado interino e SUjeito·' a concurso 
t-f!.\a Oficifll de admmi.st.ração, :nas .da pú.'llie-o. denko. aliás, de polítIca de 
cla .... "'-e in!el.al. sem o que os. prmctp:os fortalecimento -e restauração do de-
t1Xistent€s ~t,arjnm revogados. l rnccráUco ·s1Et.en,lll ~o mérHo., 

o Presidente da República e o Con_ 
selho de l\-·linistros, usando da O Presidente da Rep.ública usnndo 
buição QU{' lhe.s conferem • "rt.'.".' I da at.ribuição que lhe cClllfel'e o ar~ 
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· ,t1go !l'1. item I, da çonstItulçã.<>, 40-
ereta: ' 

Art. l~ Fica aprovado o Quadro do 
Pe.swal do Depru:taulento Naci9na.l de 
·Obras cou\,.!'a,: 63 Sêca.s, subdividido 
n'03 3 anexos que balxam com éSte 
decret.-o, CJmpreelldenao cargos em 

1
I comissão e .funções grati!1cadas, car
gos isolados de provimento efetivo, 

! c~·g~ de carreira. cem ngim~ espe
r elal e ~érie8. de classes. . . I Art. 29 Na forma do Decreto núme~ 
· to 52,266, d. 17 d. Junho d. 1963 o 
· Diretor~Geral do Departamento Na-' 
· dona1 de Obl'M Contra as Sêcas, fica 

autoriza.do n. expedir as port.arias de 
nomeações o decla.ratórias da situa· 
ção funeional dos servidores, até () 11· 
tnite previsto nos anexos constantes 
do artigo 19, observado o disposto no 
arti:;o 24 da Lei n9 4.229, de 1 de· jU
nho de 1963 • no I 3' do art. 69, de 
Lei n' 4.242, de 17 de julho do 1963. 

I 19 Os provimentos de que tre.t& 
êste artigo serão !e!t-o$ mediant(t au .. 
torização expressa do Ministro, da 

,;Viação e Obras Públicas, par pro
,posta. em cada caso. do Diretor·Ge
... 1 do Depart"1t'ento Nacional d. 
Obras Contra as Sêcas. 

: § 29 Nas portarias declaratórias da 
situação_ fUncional doa serv1dores do 
~ini,tér!o da VIação • Obr.., Públl' 
cas, inclu1dos no Qua-dro do Pessoal 
do pepartament-q. NacIonal de Obraa 
pontra. a.s Sêc.as. serão conslderad:l& 
e.s atribuições rea.1Ulente deseropenha-
das, na forma. do .disposto no artigo 
43 da Le! n> 3.780, d. I> de jul\1O 
de ISSO e n" art. 64 da LeI n' 4.243, 
de 11 de jUlho d. IS63. 

Art. 39 Os vaJ.ore~ dos s"ímboloo dos 
cargos em OOnilSllã.<> • das funçõea 
gratificadas, bem como os dOS ruvelD 
correspondentes às í:iéries de classes. 
que üguTex·am nos anex.os dêste de
meto. são o.s que vigoram P"'~ O 
8erviCQ civil da ·união. 

Art. 49 As despesas com o. exo_ 
cução do d4posto no presente qecreoo. 
c<merão b eonla das dota,O ... '"'9".
anentAri~ a reOur~os próprios do :De'" 
partamento NlWlQnal de Obr .. ()QIl
tra as Sêcns. 

Art. 6' Na data da publicação dês' 
te decreto, ficam extlnt03 0$ carso.s 
em ccmissão e funçóes gratificadas d>O 
Quadt'o I, do MiniStério da. Viaçlo o 
Obras Públicas. co:rrespendentes ao 
Departamento Nacional de Obras 
Oontra as sao.,. 

Art. 69 t:ste decreto entrará em 'ri
gor na data de sua. publicação, revo
aMas as disposiçQes em contrário. 

J3rasl\la. 8 do outubro de 1963; 1429 
da lI1dependêncin c 759 da RepúbUca. 
_. Jo10 (JOulart - Expedito Ma.. 
chadO. 

o 1?residente da Repúbl1ca, maooQ 
da. atribuIção que lhe confere o ar
tigo 87, item I, da. constituição, e 
consideründo o dlspo:;to na Lei nú" 
mero 2.123, de 1 de dezembro de 1933 
C no artigo 22, in tine, da Lei númo· '0 4.102, de 20 de Julho de IS52, dO' 
creta: 

Art. 19 Ficam retificados, desde a 
sua. pu'ullc~ção, os Anexos Ir, I'U e 
IV, do D~ret.o nº 51.674, de 18 de 
janeiro de 1003, que aprova o Qua· 
dro d~ p~ma.l d:> Di;partamento "Na~ 
clonal de ES· 'adas de Ferro da SO. 
guinte forma: 

N<) Anexo lI: 
a).onde se lê: 6 Advogado.s 

6 Advogados 17-A" 
18-B • 

Leia-se: 
4 _ Procuradores de 14 
4: - Procuradore:J de 2" 
.. _ Procuradol·es de aa 

categori·a. 
cat.egorla 

categ1Jl'iaj 
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No 'Anexo 1lI:. 
(tl onde •• 16: Assl&t.nte Juridlco 

(extinto qU~d? vagar) - 1, leia·se: 

AsSiStentea J1lIidIcoo (."tInt"" qu"n· 
da, Vagarem) -- a. 

No Anexo IV: 
a) cnde se lê: Advogado nível 16H B, 

le..~.se: ProcuradQr de 1" categoria. e, 
em seguida. OS nomes: 1) Hélio de 
Moraes Sarmento; 3) José caxIas da. 
R<>cM; 3) Fronc!sco ArraIs Rosal; 4) 
Olimpi.Q Bonald da ounha. pedrosa.; 

b) onde se lê: Advogado nível 17 ... At 
leia .. se: pl'ocw'ador de 2' categoria e, 
em seguida, os nomes 1) Ivaldo Mo· 
reira de Azered.o; 2) Manuel Alves 
dI> Vale; S) e 4) vagos; . 

c) ~urador de 3~ categoria e, 
seguida,· ri' nome.: 1) Celso Teixel· 
ra. Brand; 2) Carlos. AUgusto Vida!' 
va Nerelro.s Falcão; 3) pedro Zim
merman; 4) Fernando Lins Vidalj 

d) onde se lê: Assistente Jurldlco, 
em seguida. ao n9 1, leia..se: 2) RO" 
meu pinheiro Machado; S) Aldney 
zach€ltlas PeixOto; 4) Cal'lG!> Ema .. 
nuel da costa Rpdrlgues CUry Neto; 
5) Alfredo Teixeira Brito de Moraes; 
6) odilon da Silva Reis (extlntoo 
quandO vagarem). 

Art. 2'> $!ste Decreto entrorá em vi
gor na. data. de sua. pUbUceção, reVO
gadas M disposlções em contrápo. 

BrasUta, em 28 de novembro de 
1963: 142' da. Independência e 1&9 da. 
RepúblIca. - João GCu/art. - Expe
dlto MacltodO. 

LEI N' 4.345 - ])E 26 D.II: JUNHO 
iill 1964 

o PresIdente da República, 

artig. ..gulnlo o mantida n. ceso 
fi, vigência.. do aumento previsto no a.r~ 
tIgo 43. 
. • 19' A revisão de que trata. êste ar .. 

tigO &erA processada no pre.·zo de 30 
(trInta) dia.s, a contar d6. publlcação 
desta le11 e será. submetida. ao Pl.'es1 .. 
dente da. República., por internléáio do 
Departomento AdrnlI\lStrativo ao Ser-
vIço Público. . 

I 29 Com & execução do dispo.sto 
nest~ artigo, .ficam r~'Voga.dos o- artlgu 
29. e parãgratos d. Lo! n' 4.060~ de 
18 de julhO de 1962; o artIgo 99 letra 
h. o parâgrato Ú:Q.ico do artigo 2'0 e Os 
artlg<ll! 21 e 22 da Le.I n' 4.102, de 20 
de julho de 1962; () artigo 99- letra.' e 
<li! artigos 21 • 22 a. Lo! n' 4.218, ire 
14 do fever,elro de '1963; o artIgo 11, 
letra ~, e o arUgo '23 B parágrafo da 
Lei n'4.229, ae ·1' de Junho de 1963; 
os artigos 29 e respectivos paràU':'"afos 
e 35 da· Lei n' 4.289, de 27 de' junho 
de 1963, e demais disposições que con
trariem o -estabelecido sObre sistemas 
d:e remunemção ou· pagamento. 

Art. 2() •. Na. apllcaçft.o da. presente 
lei, serão rigorosamente ob'servada.! a.!I 
segulptes norma.s. sob pena de resPQn~ 
~b1lidade das 6utCridades que a.s 
transgredirem: . 

. 'i') ~~entados bem como aos ém 
disporubilldade, no quo çouber e JU\ 
forma. da. Lei n9 2.622, de 18 de ou
tubro ae IS •• , cuJo p.game'lto inde
penderá de prévia apo.stlla nos títu
los de bene-ficiArJo.s. . 

J 19 A aplicação desta Lei aos ser
vidores da Prefeitura. do Distrito Fe
deral, da. COmpanhia. Urbanizadol'a da 
Nova Capita.l. do Brasil e da Funda
ção Brasil Central, ficará. eondiclona.... 
da à revisão dos respectivos Quadros 
ou Tabela.s de Pessoal, o))."ervadas as 
normas constantes: do artigo 20, e no 
p!'az~ de 60 (sessenta) dias, Cl. contar 
d. publleaçâQ desta leI. 

.§ 29 As revisões de que trata. o pa.
ragrafo anterior. lier~ feitas por 
grupos de trabalho de.signad'os pelo 
Diretor-Geral <lU Departamento AÓ
ro1nistr~tivo do Serviço PúbllcQ (\ 
aprovadas pelo Presidente da Repú
blica ou em rela.ção às Tabelas do 
pessoal da Prefeitura do Distrito ]'e
d.eral, observado, no caso, o prazo do 
VIgência. . do aumento previEto nQ ar-
tigo 43. . 

§ 3D Quaisquer quantias receb!da4 
pelos s'!rvidores refetido,s n<>.s itens 
1, 2 e 3 dê.ste artigo, de Outraa enti
d~de.s públicas às quaIs estiverem set
vmoo, serão obrigatórias e mensal
mente declaradas a fim de serem de
duzidas dos venci.mento3 a. que fize .. 
rem jus <ta acôl'do com esta Lei, do 
forma. que não 00$ percebam cumula.
tivamente. 

1) os vencimentos dos serV1doras 
das Autarquias, dos órgã03 p4raeste. .. 
tais das SO~1eeades de Economia mls
ta subvencionad'as pelo 'I'esouro Na.
cional, da. COmpanhIa. UrbanizadortÍ 
da Nova capItal do J3rasiI, da Funda
çâo Bro.sll Cen~raI e. da prefeitura do 
D1s~ro FedereI. não poderão ser su· 
perlores a.oa equlv~\lentes dos funcIo
nários civis do PQder Executivo da 
União, e serA observeãs. a analogia da 
denominação ou atribuIções do" car ... 
g06, cla.sses singulares Ou séries de 
classes lntegrante do Serviço CIvil do 
pOder Executivo, ou e. tdentlda,<ie de O presidente da República, utando 
formação proflstonal necessârIa. para (~as atrUmiçóes que lhe contere o ar
o respectivo exercícIo; tlgO. 87. item I, de. Constituição,·e o 

paragra,fo I da. Le1 nl? 4.345 d~ U· de 
2) não será concedida ou paga, em junho de 1964, decreta.: ' 

nenhuma. hipótese, qualquer gr(ltifica- 4J't. 19 Fica aprovada Il revisão do 
ção ou vantagem pecuniárlQ. que não clasiflcação de cargos e funções in
estiver prevista de forma expreSSa em tegrantes dos Quadros de Pessoal do 
lelj Departamento NaoionaJ. de Obras de 
. 3) fl~m revog.adoa Os acOrdo.s SB.- Saneamento - DNOS, na forme. de

• ...•••••.•....•..•.••.•....•....• ~. lal'ia.fG flI1;nado por· A"Q.tarqu1as ou terminada pelo artigo 19 da Lei nú
Art. 6

t 
E' concedido reaJuste.mento. Soci~ade de Economia MIsta sub- mero 4.345, de 28 de junho de 1960\. 

vencHonadas pelO Tesouro Nadonal e elaborada COm observânCia das n-or-
a) de 110% (cento e de~ por cento): d,e que resultem v!lntagens pe'3';nlá .. mas c~ntl(i:as no Decreto ~9 54.004, do 
1) Sôbre ();9 vencimentos ou saláriOs nas superiore3 às previstaoS nesta lei' 3 de jUlho d~ 1964, contmuando em. 

Faço saber q\lO o Congresso Naclo
nal de'3reta, e eu sanciono a. seguinte 
LeI: 

A.O' ocu"OMte" de .... tO"ca ou fun...ríes &3 normas e cláusUlas sôbre a. obrIga: v:lgodr os D~creto" números 51.676. do 
u: .r->.t'" ...... » Y" torledâde de -revisões periódicas de sa. 2~ e j'ane~l'o de 1953 e 53.&41, de O 
classiflcados nos aneXOS V e VI da Lei ll\ri08; as .tabelBs de salário ou . de de fevereiro de 1964, coro as modifica
n9 3.780, de 1~ de julho de· 1960, a.té qualquer retrIbuição pecunlárL'\ que çO~s de que tratam os parágra.fos' se
O seu enquadramento em partes su- contraliem as ll1Gtituídas nG presente gmntes. 
plement2.res de. Quadros de pessoal; lei. . § 19 A aplicação dos valores da. 

2) sô1Jre os 'V"'enciroentos ou salá.riOS Parágra.fo úniC\)o Aten.G.;do o Q:s_ Lei nO 4,345. de 26 de junho d~ 19M. 
dC8 Qcupantes de cargos ou funções pooto neste artigo -e no artigo s.nte- no qUe se refere aos slmbolos dos car
que~ embora lncluidos nO' sistema de rlor, serão revistas as sltua.~õa.s sala- g~s em Comissão e das funções gratl .. 
classificação previsto na. Lei n' 3.780, rla!.s dos serridores das Auta.rquias de :flcadM, aprovados pelos Decretos nú .. 
de 12 de julho de 1960. aInda nllo te- que trata o Decreto n 54.623 de 17 meros 51.676, c·e. 22 de janeiro de 1963 
nham sido enquadradoa· no· l'eferido da janei!"o de 1963. bem cruno 1\ dos e 53.54!! ~e 6 de feVereirQ de 1964., fi
slstema. funcionários· da administraç"ão ó1l'eta C;l. 90ndlclOnl1da. à revisã-o da das.<;i!i .. 

a êles equlparad-os. ct.-lJ.o a ser elaborada na. forma da 
b} de 100% (cem pOl' cent{»): Art. 21. Além de 80'S funcionários Lei n

Q 

3.18U, de 12 de julho de ISSO. 
1) aos pensionistas civis. pagos pe_ civis do Poder Executivo da uniãô e o Decreto n

ll 
49.592, de 27 da dezem.-

10 Tesouro Nacional, calculndo s6bte das. Autarquias Federais, esta. lei se bro de 1?60. . 
Q:l pensões atuais; aplIcam aos servidores: §. 29 E tornado sem e-fel.to o pro-. vimen.to, mediante ·relação nominal, 

2) aOS pens1oru?t.a.s pagos pelo lnS. 1) dos Te~ritórios ~~erats: dos ,cargos e daiS séries de classes, in-
tituto de Previdência e Assistência tJ tran'>rendos da Omao para " Es~ Cl'~slve as peéuliares ao DNDS, cria.-
do;:; servidor~ do EstadO não se lhes ·0 do Acre; d-o:J pelo Decreto n9 51.676, de 22 do 
aplicando o reajustame:n.t.o prev1.st-onQ 3) transferidos da. União para o jana-1ro. de 1963, os Quais são decJ:a... 
Decreto n9 51.060, de 26 de juIl10 Estado da Guanabara, quer tenham racos vagos, assegurando·'S.e, quana"'o 
de 1961; ou não optado pelo retôrno ao Sor~ couber, o retõl'!1.O ~os s~rvldores na-

3) aos petls10nIsto.s dos !unclonâriCs viço Público Federa.l, CllI11pen!l"ad"Js le~ regularment~· lnvestldos à situa-
autt\I'1uicos. - quaisquer .aumentos, reajustamentos ç~.o i f~cIona.l 91lts:tor. nos quadroo 

Parã.grafo nnico. o reajustamento ou reclassificações conced,idos )'filo Mm~t ... nais ou autarqulcos. 
das pe,nsões será pa~o independente. GOi'êrno do BStado, de julho. Ç'a 1'933 § 39 A revisão da classificação do 
m~nte de prévia apostila nos t1tulos t ... ~ata de inicio da. V1cencla dwb. que trDta êste: artigo será processada 
dos benef1clados. el.. no pra.zo de 60 (cessenta) dIas a eon .. ;.> fia prefeItura. do Dlstrito Fe- ta~ da publicação o."'êste Decreto. a. ser 

.... " . , . . . . . .. .... ... .... .......... de al, suometlda ao Pl'widonte da. RepúbU" 
Art. 19. A aplicação desta. leI l\S 5~ da. c;ompnnhla t!rbanIzadOra da cs, ·por intermédio do Departamento 

Autar~uias e SOCiedades de Economia ~~,a ~:pital ~ ~l'asll {NOVACAP),lAdmin1straUvo do Serviço Pú:o.1ico. 
Mista subv~nc1onada.s: pela UnIãO, com t rtnf as pe·o disposto no ar~. 40 .Jtt. 29 A aprovaçéo ou ratjficaçíiO· 
recursos cl'çamentáriOs pe..ra euste1Q, 19.63~e nt 4.2q, de 17 de Julho de d~ q1!:e trata. êste Decreto não tm::ju ... 
ficará condicionada t\ r-evlsão de seUS 6' d dICara o re~xame das situações Indí
Quadros e Tabelas de pessoal, por ab) .~ Fun.dação Brasil Centrál, viduaiJ: de enqua<lramento já éDn.stl
Inlc1t.iva. dos MJnIstérIos que estejam d rangl -os pelo disposto no artigo 42 tU"Í4~ e p~~iveis de correção por 1nl .. 
vlncluadas. ol1serva.do· o. disl'Vl."to nP 1:S3~e nt 4.242. óe 17&e julho de cla-tlva da Ad.mil,.listração ou em vir-.t"--. tude de aprecluçao de rec~ll'so.s intet-



34-1 a Sf,bado 26 DJ"RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Setembro ele 1 964, 
~.-,.---_.:"'" .-

-po.:;tos por flm::!io~ários, fundam'enta
d"os no art. 48, parágra.fe. único, da 
Lc n'J 3.780, da 12 ÓE: julho de 1960. 

Al't. 31) A partir da publicação e 
eoJlz~deradh' as re."salvas dêste De
err.to, aplic~tr-se-ão a'JS serv:dores do 
'[lzpal'tam.ento Nac;onal de· Obras e 
69nealli"Ento, as di·spos:çóc:, da Lei 
tl'? -4..345. de 26 C'e junho de 1964, re
troa:!;indo a5 resp:ctivas· vantagens 
tinúlc:iras a primeiro (19) de junho 
cl~ 1964, salvo t."uanto aos prOvimel1~ 
"tos posteriores àquela data.' 

gratificadas cl':adas no Quadro de I Art. 5~ A part:r d.a:publicação dês~ prazo de 60 (sessenta) dias, e. contar 
Pes."'oai ào D. N .P. V. N. terá. carà,:er te dec!'eto, apllcar-se~ão -aos servido- da publicação dêste decreto. à "isi'a 
provIsória, ticando sujeite.. a l'evl.sao I res do DNPVN •. as di.'3posiÇÕes da Lei ,d"OSiblneei,le;;n;;l,entos que o D.N .O.C.S. 
a. ser e.aborada na forma du Lei \ n9 4.345, de 26 de junho de 1964 re ... Il intermédio do Minis· 
n" 3.ISD, á~ 12 de julho de 1933, e tiJ t.roagmdo as l'e.'ipect:vas vani:o.ge,us fi· ,Públicas ao 
Dec~'eto n9 49.592 de 27 de 'dezemb:'o nanceirz.'S a 19 de junho de :964. D"pã,rt<!,m,~n,to Adminis'tl'a-
de 1900. \ Art. 69 São considerada.,> extensl. tivQ ,do da Comis-

§ '1." A rev1s::\o de qUe trata o pa- vas 0.0 peosoal marW.mo do DNPVN 6ão de ~.~i'~;~~l)m:;' 
ragrato anterlOr será pl·GCe.,:,sau~ no as d:sposições. que forem aprovadas vaçâo '?illr~';~,~:'~~~eJ~d~, 
pr:.tzo ae 6íJ lsessenta) dias a cont.ar para· aplica.ção do disposto na Lei nc;J § 31? I::) 

da. publicação dê.'ite decreto. à. v:sLa 4.345. de 26 de junho de 1964, LO cesso de l'evLsão a que aludem ru. pa
.lOl' e.ementos que .0 D.N.?V.N. pe.~soal da.'; a'utarqula.s marítimas Vll- l'ágrofos ant€l'iôres, o D.N.O.C.S. 
.':unmeterá por l11termédio do M:n:s- culadas ao ~'linistério da Viação·· e apresentará. ampla justificativa sõbre 

Art. 4" Sob pena de responsabilida- ~erio da V;açl~O e Obras públ1c.:l,s. ao Obms Públicas. a composição da canelra de PrQ.cura-
de da autor.ci.a-d-e que o determinar.,' exame do Departamento Adminls,ra-: Art. 7'1 O·d~post.o no f 19 da ar- dOl', em face d.as reais necessidades 
nenhum p.:1gamento p·:xlerâ. ser de- Clvo do' Servico Público e da ComlS- tigo 2Q dê~'~e decreto aplica-se, 19ual- jurídico do órgão, fieando 
tuada a. funcionário ocúpante de car- .-:ào de C!usiiic:ação dlJ Cargos. p:ua n~ente ao~' ,cargos eU?- comif:são e lun- anul&da e. criação dos car-
go de p,'ovimento efetivo na baSe de pos~er:or aprov'J.çao do presidente da çoes gratlLcadas .Cl"ladS.6, .no Qua~ro Técnico e de CQllsul-
"'ê!l.:;jmento de cargo em com:ssão Republica. do PeS!!oal. do Depa.rtamento Nac,o- ~r JUl'ídico, retornando, os respec
l'e~'-&alva:i'os os pt'cvistos, de forma ex~ § 39 Simult.neamente com (j pro- na~ de Obras de Saneamento .. pe!08 tivos ~upantes, à situação fUl1u:ons.·l 
p:'~&5a em Lei :lU. quando decorrente cesso Qe revi~ão a que a1uaem os pn- -DzcretCs ns. 51.676, de 22 de J~nell'o n~ Quadros mjIÚSterlais ou autár
cc comprimento de deci.~ão judicial rSgl'afos" anteriores o D.N.P,V.N. de 19~.3, 53.461, de ~ de fevereu'o ~e qUlC~, o.u, se fôr o caso, inc;uídos, 
transitada em julg3do. apres,:ntará fi m pIa jusLificaüv{\ sõ- 19M.r) 11Cal?do rev;:;gA~O o § 19 do art!. o.s. pnmell'OS na cla~e inicial cl.3.. cal' ~ 

Art. 59 t!1ste Decreto entrará "'1 bre e. composição da carrelra de PrO- ~o 1. do Decreto n· 54.082, de 31 ne reu'a de engenheiro.· . -
ti 1 JUlll0 de lS64 ,I 4,° O Ministério da Viação e Ob,',s 

'·.~or na d,ata de sua publicaçáo, re- :::Ui.'8QOl'e-S. em lace. 'as r,ea 5 neces- n' : ,. - .' , P bl 
d id 

§ lv Tambem <:e ap'lca o dlSpo.sto u .cas ,promoverá. e. regulal'izaça·o 
":)sadas as <tsposiçõ(>s em contrário. sida es dos servlços jUl' leos do 01'- '.' "". "d gao, ficando desde logo anUlaaa a nes pa'l'2.grB:fos 39 e. 49 do art. 2\1 d~s:"" os 'provImentos feitos com inobser~ 

E:·a5-f1ia,. 31 de julho de 19M; 143" criação dos cargos de Uonsunm te Dec~'eio. ~o Depa.l't.amento NaClO- vància das normas legai:) e l'eO"ula~ 
da Indep~ndéncia e 769 da R:::pública. Têcnico retornanoo os r€3Pe:cr,iVOS.:W1 de O~r.?-s de Sane~.mento, quanto m~tal'~s, aplic-ávei:S à es.pécie,t> nos 

Ca;,tello Br'J71.Co. _ htarez Tá- ocupnntes à situado funóona! Jue a composlçao_ do, carrelr~ de PNcum- C~lgOS lsolados ou Integrantes de sé~ 
1;0, {(. t.inham anteriormente nbs Quaai'os dor a anulaçao .da .criaçao dos cargos rles de c-la::ses OU classes sinO"ulares 

MinIsteriais ou AutàrqUlcos·, OU, se d~ Consultor TecTIlco, retorns:nd.o ~ criados pelo Decreto nO 52. 638. d~ 
fõ,' o caw, incluídos ná classe imclo.l O\;u~ntes ~os cargos anula.dos ~. S1- 1963, Aos:,>egurando-se. quando couber, 
da carreira de' engenheIro, tuaçno fU1!,ClODaI que ~.?a~ :antenar- 0. retorno dos servidores que não sa .. 

D~CRETQ N\l 54 .107. DE 7 DE 
·A4.Gost6 

Dá nom redacão ao § 2Q do ....... § 49 sem prejuízo das medidas fi, ~e,.nt~ nos qua~ros mUllster1G,1.s ou .nu- tlsfaçam as condições exigidas à sl .. 
Ad. j\l do Decreto 1lt' M.082, de que se refere ê-ste Decr~to, !lca o ta q.u.~c:s ou: .:>e :~r. ,0 caso. lllcluidos tuação funcional anterior no~ qua-
3i de ,ulho de 19S4. . car\:w i"'olado de provimento efetivo pauamlCl~l d"",' calle, lJa _de engenheIro d~ ministeriais ou autárqucos. 

~ <> q nto a tlansfolmaçao dos c § 59 O D.N.O.C.S. provià.enciarã 
O Pl'esldente 'da República, usando de coruultor Jurídico transformauu isol cf . ': argos na forma do que dispõe o Decreto nú_ 

rl3.S atribuições que lhe confere o em cargo exce{l"ente de Procurador Co ados. e l?r?Vlmento efet,vo ~e mero 48.923, de 8 de setembro de 
Art: 87, item I, da ConstiLuiç{!o, de- de l~ categoria, e 03 cargos de ad,:, de::f~;t~~ ·=~~~dO~~ deca~':o~~i:~~: 1960, os dados necessári!lS à revisão 
cre.8; vogado, traDsforTadOS em cargos ue ria, mantida a perma.nência dos a,t'Jais de. classificação .das séries de classes 

Art. 19 O § J9 do Art. 19 do Decre
to .nQ 54.G82, de 31.de julho de 19ô4, 
passa a ter a segUlnte redação: 

. ,. § 29 O' Ministério da- Vie..ção e 
.Obra~ Públicas, p~'omoverá a regula~ 
r1zação do!:: provimentos feitos com 
inobservânr:ie. das normas legals e re
gUl::1111cntares aplicáveis à espécie nos 
cargos isoladQtS ou integrantes de se
rie de olasses ou classes singl,llares, 
criados pelo Decreto nc;J 51. 676 de 
22 de janeiro de 1963, fl.ssegurando
.se, quando couber, o 'retôrno dos ser
vidores qUe não satisfaçl:l-ID as con
dições ex-igidas, à situação funcional 
anterior nos quadros mínisteríais ou 
autárquicos. li 

Art. 2'" E:ste Decreto entrara, em 
ngor na data. de sua publicação, re· 
vogadas as disposições em contrário. 

Brásilia, 7 de agôs1.o de 1964; 1"439 

da Independência e 76Q· da República. 
_ N. Castello Branco; Juarez TávOra. 

DECRETO N~ 51 '64 DE 4 

. sÊl'&\IBRO DE 1961 
DF 

o presidente da República, usando 
dâ.s atribuíções que· lhe confere o ar
tigo 87. item I, do.. Constituição e.o 
I 19 do artigo 19 da Lei'n9 4.345-, de 
26 de junho de 1964, decreta: 

Procurador d.e 3 Ca,tegorI8; manWda ocupantes 110S c~rgos trausformados ~u classes singulares estranhas ao 
a. permonênCla dos atual<=; oeunante!:l ressalvado o direito de opção elà sIstema a·~l'ovado pela Lei n9 3.780, 
nos car.gtl? transfornyados ressalvan- volta.à situação _anterior aOs negre- de 12 de Julho de 1960 justificando 
à:0 ° _d)relto ~e opçao peJa v~lta A. tos· US·. 51.676, de 22 de janeiro de devidamente a necessid'ade da exis-
sltuaçao antetlor a~ Decre~ numero 1963. 53.541 de ti de fevereir de bêncüt. das mesmas no Quadro de 
51.897: de 9 de abril de 1963. 1964' o Pesaoal criado pelo Decreto nl' .5-2.638, 

1'5Q O D.N.P.V.~. ~provi_dencittra. § 29' Aplica-Se igualmente. ao De~ de 8 ~e.outubro de üi64, em face das 
na forn~ do que dlfipoe .0 Decreto partamentd Nf.-cional. de Obras .de Sa~ pe~ulIand9.des dos serviços da autm·. 
n~ 48.923, de B.de ,setemblo .d~ 196,0,. nea.mento, o disposto no parágrafo 5~ qUla. . -
o~ ~a.dOS w necessár}os k reVlsao da do artigo 2Q deste decreto. Art, 3

9
• A a.provação bu ratWcaç.ão 

clasSlflcaçao das sedes de elasses?U Art. 81'. :tste Decreto entra.tá em d~ que trata êste decreto não pl'eju
classes smgulares estl'a.nhas ao S18- vigOr na data de SUa publicação, l'e- dIcará o reexame das situacões' indi. 
tema aprovado pela Lel .n; 3.780 de vogadas as disposiçõe§ em contrárIo. viduais de enquadramento Já consti-
12 de julho de 19S~ justlflcand? de~ Brasflia ... 4, de setembro .. de 1964; ~u~d.as. 8 passíveis de correçâo por 
fidamente a necessld'ade de, eXlstên~ 1439 da rndependênCia e 76<J da. Re- I.J?lclatlva da Administração ou .em 
cia das 11'eSma!) no Quadro de Pessoal pública. _ H. Castello Branco _ vutude de apl'eciaçã.o de recursos in. 
criado pelo Decreto n9 51.&97 de 8 Juárez' Távora terpostos por funcionário.s, funda". 
de abril de 196~ e 52.097 de 5 dto' mentados no art. 48, parágl'a.to úni-
julho de 1963 em face. da" peç~1ial'i- co, da Lei nO 3.7'80, de 12 de julho 
dades dCM serviços da autarqUIa. R DE de 1960, nem () reexame do enqua~ 

§ 69 O Ministério da. Viação e Obra!:; dramento a< que se refere o Dccre-
públicas promoverá a reg~riza.ção ~ifc;;'ff:~I"lo9~"n"o 52.638, de 8 de outubro ge 
dos prov'm~ntos feitos c.om mobse.rR 49 • SOb pena de responsabili-
vância das normas legaIS e regula.. d!1 autoridade que o 'determi-
mentares e.plicáveis à espécie nos 001', nenhum pagamento poderá .ser 
ca~-g::s ~Ola.dos ou integrantes de sé~ O Presidente da República, .mando efetuado a funcionário ocupante de 
ries de c1asses singulares cria.dos pe.- das atribuições que lhe confere o ar" cargo de proviment-o efetivo em base 
los Decretos ns. 51. 897 de 9 de abnl tigo 87, item I, da Constitu:-Ção, e o de vencimento de cargo em comis
de 1983. e· 52.097 de & de' junho de § 'IQ do artigo 19 da Lei .nQ 4.345. de são, ressalvados os ca.."OS previstos, de 
1963 assegurando-se, quando couber, 26 de junho de 1964, decreta: forma expressa, em lei 'ou decorren
o retórno dos servidores, .que não sQ~ Art .. 1~ Fica Qp&'ovada a revisão tes de cumprimento de decisão ju
tisfaçam as condiçõe.!'i. exigida~, à da. classificação dos ca'1'gos e funções dicial transitada em julgado. 
situação funcional antenor ~os qua~ integrantes do Quadro de Pessoal do ~rt. 5°. A pal·tir da publicação dêsR 
drO!). ministeriais ou autárqmcos. Deparromento Nacional de Obras te decreto, ap1icar-se·ão aos servido_ 

Al't. 39 A aprovação Ou ratificação Contra as Sêcas (DNOCS) na forma res. do D.N.O.C.S, 'as disposições 
te to ~ 'e determinarl - pelo artigo 19, da: Lei n9 da~ Lei hO 4.345, de 26 de junho de 

de que tra.ta ês decr~. 12ao. pI. - utl 1964, retroagindo 'as respectivas van-
judicará ,) reexame das sltuaçoes md1. 4.345, de 26 de junho de 1964, ela· tagens financeiras a 19 de junho de 
viduac.s de enquadramento, já COllS- borada com Observância das l"'Jrmas 1964. ' 

Art. 19 Fica' aprovada a revi,,[o' da Htu,'das e p"OOíveis de oorr-""ão por contidas no Decreto n Q 54.004, de 3 'r' . d ! - . v:. """" "'t Art. 6\1. Fica declarado sem efeito 
classlIcaçao os cargos e unçoes m .. ,'-,',,'0,1,''', d" Arl"'::',lni.stra~ão ou em de J'ulho de' 1964, O to •• •. d P I d 'u v y o. 1,.Ul1iJ., _ o ecre n9 53.413, de 17 de janeiro 
tegranLÇs do QUB.\ü·o o essoo o virtude de apreciação de recur.sos in- Ar.t. 29 .~ considerado' de 1964. 
Departamento Nacional.de Portos e terpostos por .funcionáríos fundamen- em parte, o Decreto n9 52. Art. 71' ~ste decreto entrará 'em' 
Vias Navegáveis (D.N.P,V.N,), na tados Do artigp 48, parágra~o único. de outubr.o de 1963, com as vigor na data de sua pUblicaçã"o, re. 
forma. detennjnada pelo artIgo 19 da da Lei ~!I ~. 780' de 12 de julho de constantes dos parágrafos vogadas as disposições em contrário. 
Lei nl' 4.345, de 26 'de junho .de 1964, 1960, nem o reexame dos enquad!il~ § 1.9 ParSl fins de .Brasília, 8 de setembro de 1964; 
elaborada com observância das nor- mentos de que tratam os D€{:retos m. novos v8!lores de vencimentos cstabe- 143° da Independência e 76° da Re
mas contidas no Decreto n9 54.004,"51.897, de 9· de a,brj] qe 1963, e .... lecidos na Lei n9 4.345, de 26 de ju- pública. - H. CasteIlo Branco. -

. éle 3 de julho de 1964. '.,' 52.097, de 5 de junho de 13&3. nho de 1964, .. J;>a·ra OS respectivos sún.., Juarez X'ávottl. 
Art, 29 Con51deram~se momficadas, _'Lrt. 4Q SOb pena de responsabi11- bOlos, a. classificação dos OOl'gOS em 

em parte, os Decretos ns. 51.897, de dade da autoridade que (} determinar, cOmjssão e funções gratifieada,s cria-
9 de abril de 19-63, e 52.09.7 ~de 5 de nenhum J).,\6amento poderá' ser efe- das no Quadro de PeSSoal do D .. N. 
junho de 1963, com a.s rest.r:Içoes COIlS- ,tuado a fUncionário ocupante 110 cal'- O. C. S. terá caráter provi.sório, fican
(.antes dos p~,rágrafos s-egumtes. go de provimento efetivo na base de do sujeita..a re\<isão a ser eJabol"ada 

§ l~ Para fins de ,aplicação dos vencimento do caLt-gO em comissão na forma da Lei nl} 3.780 de 12 de 
novos valores a.t~ibuidos pela Lei rcsoolvados 06 casos preV'i~'t:.6. <'!.e f.Oi" ~ julho de 1960. e do DecretO nQ 49.592 
n" 4.345 de 26 de Junho de 1964: aos m81 expressa, em lei. ou decorl'fmt~<; de 27 de dezembro de 1960. . ' 
r~:spectivo." símbolo.';, a c1ass:ficacão Ide cumprimento de decisão judi~ial .§ 29 A rev-::são:de que trata o'pa-
~ carb"os" em coml.sEão e funções, trap':'<;itada ~m julga.do. ragrafo allterior será processada' 

" 

DECRETO N' 54, 26~ DELJL~ 
S:erE!MBRU D ii9r-' 

O 
do 

;;;::;:':::;;:'::;':·::;;R~e:~plÍb1icã, US~l1· 
que lhe confere 
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o art. Itl. item I, da. Constituição, • 
o f lOdo art. 19, da. Lei no 4.845, de 
116 de junho de 1964, deereta: 

Art. 19. Fica. aprovada a revisão 
de classifiooção 'dos cargos e funções 
Integrantes do Quadro de Pessoal do 
!Departamento Nacional de Estrada.s 
4e Ferro (DNEF). na forma deter
minada pelo a.rt. 19 da Lei, n9 4.345, 
de 26 de junho de 1964, elaborada 
com observância das normas conti
das no Decreto n9 54.004,. de 3 de 
julllo de 1964. 

Art. 2(), Consideram-se ratificados, 
em parte os Decretoo ns. 51.673, de 
18 de janeiro de 1963, 52.951, de 26 
de novembro de 1963 e 53.463, de 21 
de janeiro de 1964, com as restri. 
ções constantes dos parágrafos se
auintes. 

§ }O Para fins de aplicação doa 
novos "Valores atribuídos pela r..;ei nú. 
mero 4.345, de 26 de junho de 1964, 
aos respectiv símbolos, a classifi
cação dos cargos em comissão e fun .. 
ções gro.tificada.s' criada.s no Quadro 
de Pessoal do DNEF terá caráter pro .. 
'Yisório, ficando sujeita a revisão a 
ser elaborada na forma da Lei nú
mero 3.780, de 12 de julho de 1960, 
e do Decreto nO 49.592, de 27 de 
dezembro de 1960. 

! 29 A revisão de que trata opa
trágre.fo anterior será processada no 
prazo de 60 (sessenta) dias, a.contar 
da publicação dêste decreto, à vista 
dos elementos que o DNEF supmete .. 
rã, por i-ntermédio do Ministério da 
ViaçâD e Obras públicas, ao exame 
do Departamento AdministraUvo do 
Serviço Público e da Comissão de 
Classificação de cargos, para· pos~ 
terior aprovação do Presidente da 

. Reptlblica. 
f '30 • Simultâneamente com o pro

Gesso de revisão a que aludem os 
parágrofas anteriores, O DNEF apre_ 

,sentara. ampla justificativa sôbre " 
composição da carreira de Procura
dor, em face das reais necessidades 
dos serviços Jurídicos do órgão, ft4 
mndo desde logo anUlada a criação 
Idos cargos de Consultor Técnico, as .. 
segurada a. faCuldade de os respecti
vos oc.upantes' retornarem. se fôr o 
caso, à situação que tinham ante
!'lormente nos quadros ministeriais 
ou autárquicos ou, se fór o caso. in
duídos na classe inicial da carreira 
de Engenheiro do próprio órgão .. 

§ 40 • Sem prejuízo das medidas a 
que se refere êste decreto. fidam os 
eargos Isolados de provimento efetivo 

de consultor Jurídico e Assistente 
JurídiC() transformados em eal'go.s 
excedentes de Procuredol' de 1" Cate_ 
goria, mantida a. permanência do~ 
atuais ocupantes doo cargoo ora 
·wansformados, ressalvado o direit.o 
de optarem pela volta. à situação an
berior ao Decreto n9 51.674., de 18 de 
janeirO de 1963. 

I 59 O· Ministério d.a, Viação e 
Ooras Publicas promoverá a regula_ 
rização dos provimentos, feitos C<lm 
inobSel'vância. das normas legais e 
regulamentares aplicáveis à espécie. 
nos cargos ·isolados ou integrantes de 
sél'ies de classes ou classes singulares 
do Quadro de PesoaI do DNEF, ase
gurando-sê, quando couber, o rewl'
no dos servidores, que não satisfa
çam as condições exigidas, à si tua
ção funcio-l1al antel'iol' nos quadros 
ministeriais ou autárquicos. 

Art. 39 • A aprovaçã.o ou ra tifica
ção de que trata êste decreto não 
prejudicará o reexame das situações 
individuais de enquadramento já 
constituídas e passíveis de correção 
por iniciativa da Administração ou 
em virtude de apreciação de recursos 
interpostos por funcionários, funda
mentados no artigo 48, parágrafO 
único, da Lei n\l 3.780, de 12 de julho 
de 1960, nem o reexa.me dos enque
dramentQs de que tratam os Decre
tos ns. 51.674. de 18 de janeiro de 
1963, e 12.951, de 26 de novembro 
de 1983. 

Art. i O
• A partir da publicação 

dêste decreto, 8plicar-se-ã.o aos ser
vidores do DNEF M disposições da 
Lei nO 4.345, de 26 de junho de 1964, 
retroagindo a5 tespectivQs vantagens 
financeiras a. 19 de junho de 1964 

Art. 5' Sob pena. de responsa.bi
lidade da autoridade Que o' determi
nar, nenhum pagamento poderá ser 
efetuado s. funcionário ocupante de 
cargo de provimento efetivo na. base 
do vencimento de cargo em comis
são. ressalvados os casos previstos, de 
forma expressa. eId lei ou quando de
correntes de decisão judicial transi
tada em Julgado. 

Art. 60 • Fica decl9rado sem efeito 
o Decreto n9 53:~13, de 11 de janeiro 
de 1964. 

Art. '1' ~te d~retQ. e-nb"m'á em 
vigor na data de sua publicação, re
vogadas as disposições em contrá
rio. 

Brasília, D de setembro de 1964; 
1439 da Independência e 769 da Re
pública. - H. Caslello Branco. _ 
Juare.z Távora. 

---

Faço saber que o Congl'&1:0 N'acionat aprovou, nos têrmo& do. art. 17, 
• 19 da Constituiçã,> Federal e eu, Auro Moura Andrade, Presidente do 
Senado Fe<!eral, promulgo o scguinle 

DECRETO 

~~~~~~~~~~~~~~~~Q de ~ Fe-

Cr$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de cruzeiros), com recursos pl'oveni .. 
entes da colocaçãO de ~Letras do Tescuro". 

Art. 29 Este decreto legiSlativo entrará em v1gor na data de sua p'.l
lJlicação, revogadas as dIsposIções em: contrárIO. 

Senac:o Federal, em 22 dI> setembrc de 1964. 

.AURO MOURA ANDRAllE 

Presidepte do Senado Federal 

Faço saber que o CQngresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 
§ 19 da Constituíçã'1 l"edel'al e eu, Auro Moura Andrade, Presidente 
Senado Fec!erá.l, promulgo o ~eguint.e 

J 
77, 
do 

Art. 1!;t E' mantid.:. o ato do Tribunal de Contas da união denegatório 
de ergistro aO contrato de emprést1mo, no montante de or$ 500.(JOO.000.OQ 
(quinhnetos milhões de cruzeiros). ce1ebrado em 31 de julhO de 1963, ent.re 
a União Federal c o Estad:- do Pia ui, com recursos proveni"entes da co
locação de "Letras do Te.o::ouro",. 

Art. 29 1!:ste decret.") legislativo entrará. em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as dispC:.9içÕes etn contrárIo. 

Senado Fedel"!:!l, em 22 de sctembrc de 1964. 

A URO MOURA ANDRADE I 
PreSIdente do Senado PederaI ~ 

1"aço saber que o Congresso Nacjonal aprovOU, nOS têrmos do art. 7'1, 
§ 19 da Constituição Federal e eu. Auro Moura Andrad~, Presidente do 
Senado Fec.eral, promulgo o SEguInte 

AIt. 19 E' mantido o a.h. do Tribunal de Contas· da união dencgatõrio 
de registro aO contrato de empréstImo, celebrado em '1 de maio de 1963, rio 
montante de Cr$ 200.000.000,00 ... duzentos milhões- de crUzeiros) entre a 
União Federal e o Govêrno do Estado c:!e Serglpe, COm recursos provenl.,
entes da, colocação de "Letros do 'l'esc>uro". 

Art. 2~ Este decreto legislativo el.'trará em viga!" na data de sua pu
blicação, revogadas as disp::.sições· em contrário. 

Senad.o Federal, em 22 do:: setembr.c de 1964. 

Presidente do Senado Federal J 
FaçO Mber que o Congresso N"::lci(tf.al aprovDU, nos têrmos do 9,rt. 771 

§ 19 da constituiçào Federal e eu. Aul"'Q Moma Andrade, Presidente do 
Senado Federal, promulgo o seguint.e 

Art. 19 E' mantid(l c. eto do Tribunal de contas da União denegatório 
de registro ao contrato celebrado em 24 de maio de 1963, entre a' unIão 
F'edéral e o Govêl"110 do E€tado do Rio Grande do Norte, no montante. de 
Cr$ 250.000.000,00 (duzentos e cinqüenta milhões. de cruzeiros), COm rect:r
sos provenientes d'l colocação' d~ "~et1·as do Tesouro". 

Art. 29 ~ste decreto legislativo entrarA em vigor na. data de sua pu
blicação, revogadas as dI.~posições em contrário. 

Sena(!o Federal, em 22 de ~etembro de 1964. 

A URO MOURA ANDRADE I 
Presidente do Senado Federal--.J Art. 19 E' rnllntido o ato do Tribunal de Contas da União ~enegat6rio 

de regIstro 910 CCitltrato de empréstimO, celebrado em 9 de mala de 19tJ3, 
entre a União Fe(teraJ e o Govérno do Estado da Paraiba, no montante de 
Cr$ 170.000.000,00 (cento e setenta milhões de cruzeiros), com recursos pro Faço sa.ber qúe o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 7'1, 

§ 1.9 da co-Il&tituição Federal e eu, Auro Moura Andrade, Presidente do 
na data de sua p'.l- Senado Fec.eral, promulgo o seguInte 

venientes da colocacão de jlI.etras do TewJuro". 
Art. 29 l!:ste decreto legiSlatIvo entrará em vigor 

blicação, revogadas as disposições em contrârio. 
Senat!o Fede!"fU, em 22 de :::etembro de 1964. 

-
Faço saber que o Congresso Naci(,na\ -aprovOu, nos têrmos dI? art. 

, 19 da Const.ftulção Federal e eu, .Auro Moura Andrade, PreSIdente 
8PoDado Fec.eral, promulgo o seguintE' 

~~~~;D~E~C~R~E~TgO~L~E:G~I~S~LA~T~TV~O~~~~~~~ ~ ~~~o.,F~~ 
17, Art. 19 E' .mantido o ato do Tx'lbimal de contas da unIão denegatórIo 
do de registro ao contrato celebrado em 19 de Junho de 1963, entre a Uniã~ 

Federal e o Estado de Pernambuco, no montonte de Cr$ l.OOO.OOO.{)OO,{)O 
(um bilhão de cruzeiros), d-e empréstimo, com recursos provenientes da COlo
cação de "Letras do 'l'esQuru". 

Art. 29 l!:ste decreto legislativo Entrará em vigor na data de sua pu' 
bUcação, revogadas as disposições 001 contrário. 

Art. 19 E' mantido o ato do Tr1bt;nal de contas da União denegatório 
de registro ao contra.to de empréstimo, celebrado em 11 de julho de 196.':J, 
entn t\ União Federal e o GOVêl'DO do "E. tado de Alagoas, no montante da 

Sena<!o Federal, em 22 de setembrt de 1964. 

Presidente do Se~;>40 Federal 
AURO MOURA ANDRADE I 

~ 

'-



DlARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção '11) Setembro <ia' 1964 ' 
"---,----~ .. - - '---""~~ , _._---,,,- =- ~' __ ' ___ ","""-_r._;g r: . Fa'Ço sab~T que ~ Con6res~lo Nacícp.al ~pro.vou. nas têrmQs do art. "71, 

• 19 da- ConsLituição Federal c eu, Aur,o Moura Andrade, Pt·es.id~nte dQ 
'Senado F~G.ers.l, Jll.'omu1so o ~eg .i1n 'e 

DECRETo LEGISLATIyO N9 75 DE 1954 

M o Tdbl:nal d o ta ." 'o. -dI! 
rcgi::;tro ao ta1'11iO e ."Contrato ce e rado entre o Departamento dos 
COrreios e 2 cleQ,ujós J a I tl1la l.B. M. W uria lfaae Cbfporal1ot( 

Art. 19 E' mantido o ato do T!'..QunaJ. de contas dn, ,União denegatório 
de regIstro 00 têrmo de contratu celebl'&.do em 23 de fevereiro de 1956, ent"re 
(I Departamento dos Correias e T'elégJ'?fo.s e a firma IBM Warlc1 Trade 
Cf}rRora t.loir, para locá-çüo,' 'Pela ,~egul1da contutante! dos serviços de má-
Ql1in:JS de contabilidade, ' . 

Art. 2(1 -e~,p' decreto,) JegiFla.tivo cr,trará em' vigor r..a data de sua 
blic~~ão, l'evogact",,'.:;, :tl&-_~Üi~pr~'ojçõe.s ern contrárlQ. 

senado, Fed~ta}, Com 22 d~ ,,;etehlbro de 19S!, 

.. AURO I\,lo~!a,\. ANiP\!lE 
preswenf.e do s:}nad.:) };,deral 

r r Fa.t;o saber que Q Congres.~o Nncton~l aprovou, nos térin05 do art. I !..19 da ConstItUiçãO Federal e eu, Auro Moura ~ndrade, Preskie:lte 
Senado Fer.~ral, promulgo o' scgu.mte 

t~'f,""i~;'i,nl~do o ato do Tl'ibt:.l1al de contas da'União denegatórID 
de úespesa., no montante ,de Cr$ 26.887,60 (vinte e 
seis. mil! c .s~te cruze.iroJ e Sessenta' centavos), para 
pagamento à per ~rvfç;>s. telefônicos prestâdos ao Departa-
ment.o Admin!strat"ivo S:-V"lcO Ptihlíoo. '. 

Art.- 29 J!:ste 'decrew legislativo entrará em vigor na data 
blícação, l'~Yoga<:!9,!L as, ~<!i.s..p~"$.ições .. em c,on,trp.:rJ.o. 

Ren~à.q Federal,~em 23 d~ Ectembto de ~9S4.' 

'r· ' Faço sabf!r que o ~o!]gresBO N~n~ aprovou, nos' têl:tnOS q9 art: 7'1, 
I' _19 da ConstItui,'áo J.'ederal e eu, AUf'O Moura. Andl'ade, President.e do 

..... SEua.do Fecer"al, promulgo o .!:egulnte . 

Litnitad.n, comp out.ql'gatlr;, C;:SSlQl!árla; cOm a i"ntervenIência dea EmP.1i!SaD 
IncOl'pomda.s ao _l?a~nnónio Na'Jf~-:.al, relq,tiv<'l;mente a uma área ·de 3fl.300 
(tt'~ta e s.ei;; mil e tl'ezento.:;) h~cta.re:~) localizada no EStado de Sante, Oa

Tina, tronteiriça com a República Argentina. 
Art, 2Q 1tste dem'et,,' leftlltlativa el:..trará em vigor na da'ta g.e' sua p:z:. 

blicaçfto, ~evogadas a3 dieprsíçõcs cnl contrário. 

Senac.o Federn.l, em ,22 de ,sCtemllro de 1964. 

--------
, AUFl.O MOURA ANORADI!: 

Senador CA~- N0atTE:m.4 D4. âA!!4 
"Vice-Presidente', no exerc1cio 

da Presldêncla 

Art. 1? E' 'f\antfdo o atQ do Tribunal de contas da 
de l~eg1stro ao contrato de empl'éstimc celebrado em 31 

de 

dOnegató

Frl·O-'II.15 
entre a uniã:o'Federal e o Govêrno do Estaê.o do Plaui. com recursos pr!). 

'"eni!mtes-de coloco.çãQ-de "I,ctrns qo Tesouro", no: montante dê Cr$ ...•.. 
lQ{).OOO,OOO',OO (cem milhões" de cruzeiros),. " , ' - . 

A,rt. 29 :a:ste décreto legislativo' er.trara em vigor na. data de sua pu· 
bllcação" revog~das as disp0::úçõe~ em contrário. . 

Senad:õ Feder,),l, ~m :!( de s,e~enibrÓ-.d7 1964~ 
Altltº Marm' !\=trn1rr 

Brcsidente' do Senado Fe.derat 

, ,~' '.'FaÇo ~a.ber' q.~ .• , ~ congresso, Nacional 'PT~VOU, nos t,êrmOs dq arte 
, ,V 19 da Constituiç$iQ Federal" e, eu, AuTlO _ Moura Andr-ade, 

:tehado FeC!.eral,. promul~G _,0 seguinte , 
DECRETO LEOISLA'IlVO, 

Q ato du Tiibunal de Contas da União dellegat6rlo I 
de- empréstimo, ~ce]ebrado em 24 de 

.'ea.,:" e o G()Vêrno do Estado do pará, no montante 
CrS lQO.OOO;OOO,()!) (cem milhôs dJ cruzeiros), com recursos provenientes 
colocaçãõ de "Letra'i do Te50uro~'. . 

Art. 29' :S:ste de.creto legiSlativo entrará em vig.qr na. 
... , bllcaç§o, revog l.das as dí:sp~mções em contrário. 

Senado Federal, em 22 d~ s.etembro- de 1964 .. 

'~ 'Paço saber 'll,t~ o co.nzresso NaciOnal apr{)vou., nos têi'rnos da art~ 
, 11 19 da. ConstitU1çã-~ Federal e eu, Aur-o Moura Andraçle,' presidente, 

Senãdo FeeCI'aI, promulgo Q seguInte 

_ Art. 19 E' mnn+;ido o . ato do Tribunal de Contas da Uhião di;;eJ~!~;:~ 1 ...... :I-""'4,/l 
de registro !t contxato-escl'ltura de ces~§.o de direito, à promessa de, 
e venda. celebraq,o en; 27' ãe agôsto de 1945, ent.re\. Mano.el pas.:;os • 
como, outorgante cedente, e a ~p!'êsa, Colonizadora. Madeil'il, B~n<!0Ü'ante 

FiKlerru. em 2 de scteml.lro de 1954. 

--'-

Senador CA!m.J.O NOGUEIRA DA GAMA 

Vice~Presldentef no e.xe:rct'Cl0 
. da Presidência 
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ao Projeto de lM. uf 104-B-63, na Câmara e n9 3&~C" DO Senado, J ,qual1ficada, ~ta Co:n~~ n 10 . \'~ 1 Sala. du.s Com~s. em 5 de maio 
que dá nova rédaçao ao I ..,0 dó art. '1'1. da. Lêl nY 3.8GI, do 26-8-60 Ui ÓODlO n.âO apo:1il.r a 1nIClat!Vil, maXl-j d,e. lfr64. - Ala-y~to de ,carvalhO, Pre-
Orgânica da Previdência social (veto total). ma se §e ateu~a!' pa.ra o f~tto de qu~ s:c:.ente. - Aarao Slembruch, Rela-

. O munrc;p.io li':!' JOão Pinhe4·o. 51 .. toro - padre ca!tzzans. _ AlltóniO 
Senado Federal, em 18 r:t' setembro de 1964. tuado na Ttxlovla que lig9, Bra.smn a Carlos. 

AUlIt MOURA A..~DRADE 
Presiden e do Senado E1ederal 

2" Sessão Legidativa. 

5:\ Legislatura 

Em 28 de setembro de 1964, às 21 horas e 30 minutos 
ORDEM DO DIA 

DJscussã<l em turn.o único do pro'e d Lei n.!'Â_çte __ J9:6~4.....J.C,~2, 
que au OTJza a. .. en al.S - noos l'M eIras ,A. :=-Efr;ÊT~-"J _ 

ao adquirir, por compra, ações de emp l'êsas conces&ÍQuárias de servlços pú
b1!cos que mencIona e dá outras providêncin.s, tendo Parecer, .sob n9 15, 
de 1964, da Comissão Mista. 

Em :::0 

,sessão Coniunla. 
2~ Sess.ão Legislatiya Ordinária 

5.11. Legislatura 

de setembro de 1964. às ?1 boraS C 

ORDEM DO DIA 
VETOS PRESIDENCIAIS 

';i" mInutos 

19 - Ao projeto de LeI n9 2.{l23~60 na Câm:Jra e o 
que extin ue caI-go.s e crLQ. ou tOs, no QU'i'I ro ua Secre aria do Superior 

,Tribunal Militar e dá outras providências (ti!ndo Relatório, sob n 9 16, de 
1964, da Comissão Mista). 

, ~ç. - RP Projeto de Let ni 5al.A,- (i3 0:1 Câmara e 0,9 91·64 110 Sen do 
que estende, para o exero'do de 1 63, a. vIgencla o cr () espec de 
Cr$ 500.000.(}ÜO,OO autori.zado pela. Lei .n9 4,115, de 1962, a. fim de ateJ'loder 
fi, despesas eleitorais, tendo Relatório, ~ob nl,! 17, de 1964, da ComisSão Mista. 

39 1$9 Pro1fUl de Lei n9 1 137-B-fi3 na Cillllara. e nl;! 11º-63 DO Bc. 
niWJ...Que altera o art. 189 da Lei n9 1.711, de 28.10.1952 (Estatuto dos 
Punc:onários PúblicOS Civis da. união) no tocante á e.cumulação de cargos 
pelos médicos, nas autarqUias, tendo Relató-:-io, sob nl;! 20, de 1964, da Co~ 
misfâo Mista. 

ORrENTAçAO PARA A VOTAÇilO 

Cédula n9 

1 

2 

Vet.o a que se rerer'~· 

I' 

v&-ns locl\lHlade.~ importante.:; do País, 
oonsWtm um dOi:> n\\\lO~'~S centro:, 
agropecuál"io do .&~<l(~o de Mina'.: 

'GerafS. 

DE 1964 

., 
Elon face do f'!:.r:.,::,~to, cp:n.uu.:;s pc~ I 

la B.provr.ção do Pfújelo. i Relator:.;ir. Bezerra Ne~o. 

Sala da.s Cúmiss3-e.:, em 14 de abr.}! 1. Vell1 o present-e Projeto de Lei 
de 1964 - J%é E"w;rio, Pre.sidcnte I a. esta Comi.ssão, em razão de dillgpn~ 
- LO)H!S da Cu~ta, Rela~ Dr - A1'~ 1 e ao ~.prl.H'i::l.da pe!~ Cú!n:ssão de Ser. 
Y.çmiro de FiRlie.fedg - José Frii_! \.'-,:0 Público CIV11. que entende ser 
etano. I n~;:2.-.'Í:\r~o o p~'o~1unclamento da Co· 

Nr;> l.C53, DE: 1964 lTI:E;;;ã.o de constitulç~o e Just:ç-a. 

D C . - d Ed - ex VI do Ato InstituclOnal de 9 de 
a O1mssao.e -ucacao e,..J abril p, p. 

Cultura, sobre fi prg;f1Je_ b~~ 2. No presente projeto de Lei vê.se 
da Câmara nQ ir de lQGj. SUa or1g€'lU em Mensagem do Poder 

Execut!yO, a~inada pelo Excelentí.s_ 
simo Senhor Pl'csidente da R.epúbl!ca 
a 14 de setembro de 1980, cl"iando 
uma Efcoin de Educr:ção Agrícola, no 
Municip:o de João Pinheiro, com a 
denominuç_J.o de .. Escola Ag~~co:a 
João P:nheiro", SUbol'dinuda f~ Supe
rintendência do Ensino Agrícols, e Ve-. 
teIinár:o, para mUlistl"nI' os cursos 
previstos no Decreto-Lei nO 9,613. de 
2{l de agõsto de 1946 - Lei orgânica 
do Ensino Ag·. il.'ola. 

R.elator: SI'. \Valfredg G:J.r9jel,; 

O objeta'o do Pl"oj2t.o é a criaçãO 
de uma Escol~ de Eciucação Agricola., 
no Municip10 de Jofío P1nhell'o, Es
tado de Minas Gerais, com a. deno
mi..n..tção de "Escola AgTICOJa. JoãO 
;Pmhe,ro", subordinada. fi. Supelin· 
tedênc:a d n EnslDo Agríco:,,1 e Vete
rinário, para ministrar os cur~os pre
visto .. nl) Decreto-Lei nO 9.613 de 26 
de agô.sto de 1946 - LeI Orgânica 
do Rnslno A~rlcola (Art. H). 

E' originarl" de mensagem do Po~ 
der Ext:>cutiv() de 14 de setembro de 
1960. 

3. Nos têrmos dos dtspositivos vi
gentes, do ponto de vista da constit,ll
cionalidade, €<ôta Com'ss·ão opina pela 
t.ramna·ção- do p,:esente Projeto d.e 
Lei. 

Sala das Comissõ'Cs, em 22 de maio 
de 1964. - AJoysio de carvalho, Pre
sidente, eventu.al, _ Bezerra Neto, 
Relator - Ecl-mu.ndo Levi" _ Josaphat 
Marinho _ Argemiro d.e Figueiredo _ 
lIfcne;;:es Pimentel. 

Relator: Sr. llal'ão Steinbruch. 

Já mereceu aprovação da Câm,u'f). 
d03 Deputados e foi en'l~iildo a es~,a 
Casa no d!a 15 de dezembro do ano 
findo. Eutre os motivos determinan
tes do envio da mensagem enume
ram-se: o centenário de João Pinhei
ro, molvidável estadista e pioneiro do 
ensmo agrícola em noSso país, (~ele
brado em dezembro ctaq4e.le ano; o 
fato d 7 serem as terras do munIcípio 
apropl'ladas para (\ lavoura e para di;) 

atividades pecuá.rias, pOdendo vir a 
ser um dos centros abastecSdore.'; de 
BrasU1a a. Deces~i1(iade de implantaJ 
centros d~ aprimoramento profjs.sio~ 
nal de mtlha!.'es de jovens pat! lcio,:, Tendo a CQmissâo d~ Const:tuição 
nas lides agrícolas e Justiça, em atenão a audiência .so· 

3 

No que diz respeito a C'ita. Comis. licitada por este órgão técnico, julga~ 
são, seu parecer é fl!.v&rável à apro~ do constitucional o presente projeto, 

________ .... ~ vação do Projeto. .cabe, agora o .Eeu exame, 1;100 Ii..«pec-
--------------. --- ----.- to.; l'eHl.t:vos ao lnte:ésse e conveniên-

Sala- das COlni.ssões, em 29 de aÍJrlI ci~ para o Serviço Público. ~ 
de 1964, - J11eneze::. Pimentel Pre~ _ -
sident,e _ Waltredo Gurg i ReI t A proposiçao, nesse pas!:o, está (Im SENADO . FEDERAL. 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINARIA, 
DA 5~ LEGISLATURA 

ltfem de Sá _ JO~l;P}UJ.~ 'M .. a,or cond!ções de merece.r ~provaç~o, uma 
arm lO, vez que 0,5 seus objetIvos esta a reco. 

N9 1,059, DE 19':-4 I mendados por uma política ç1 .... inegá_ 
D C is~ - d .' .. vel interêsse l1úbl\;o qual St~' ~ a de 

ATA DA 163· SESSÃO, ~M 251 
jJE SE i EIViBRO DE 1964 

PIÇF.SIDf::NCJA DOS SRS. NQG1J..I;:I
RA DA GAíStA E t\UAJ,!fEMO SENA 

As 14 horas e 30 minutos-, 
acham·se presentes Os Srs. Sena· 
dores: 

Adalberto SeDa 
Viv:ddo Lima 
Desiré Guarany 
Martins Júniol' 
Fedro Carneiro 
Lobão àa Silveira 
:Menezes PimE'ntel 
Wilwn GonçalYes 
Walfredo Gurgel 
O"nçalves 1e Abr<1.ntes 
PEssoa de Queiroz 
Ermirio de M<oraes 
Silvestre Péricles 
Aloysio de Carvalho 
Jcrophat Marinho 
JefferE;on de Aguiar 
Nogueira da Ga.ma 
Bezerra Neto 
Mello Bràga 
Guido Mondin 
- 20. 
O SII. PRESIDENTE: 

(Nogueira. de. Gama) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 
20 Srs, Senadores, Havendo numero 
legal, declaro aberta. a SP.I5são, Vai ser 
lida :1 a/'a. 

o 81'. 29 Secretário proceae à 
leitura da. a.ta da sessão anterior, 
que e aprovada sem debates. 

o Sr, 19 SecretâIlo lê o segl,ÚIl
te: 

EXPEDIENT~ 

iv? g:m ,(10 ç Serpzeg PU~llçOl..a.perfeiCoamento de nossa técnico. 
C l S Ore o prOjeto de Le~ da a.r:rrícola com o conseqüente adestra. 
Cwhara w I, de DJM -I" . 

• t , menta p:-ofissionaJ, no campo da eS-
Rela.tor: Sr. Aad.o stejnbruch. trutu!a agropecuárla brasileira.. 
De ' \ ... ,. ,A&:lM. no que tange aos aspectos 

m_CI~ .. v.~a do ~oder Ex€cutIvo, O que são dados a esta Com;ssão apre~ 
present~ p;:oJeto crIa uma Escola de dar, opinamos pela aprovarão do 
Ed~caç~o ~?ncola. no MW1i,Cípio de projeto. -
Jo;ao Pnlhen o! Est~do pde Mmas Ge· Sala das Comissões, em 18 de jt..·.l1ho 

PARECERES ra.s •. com a. aen<?-lnm.aç~ de "E.E{;;vla de 1964. _ Leite Neto, Presidente. _ 
AgrlcOla; JoaoA p:nhelro subord.inada Aarão Ste1nbruch, Relator, _ Anfi. 

.~~N~S~·Clt·:Oº5~7t;1~.~O~5~8Z':íl:. [OJ5~9§J.. à .upermtend~ncla do Ensino Ag,ico- nio Carlos - Padre Calazans _ V'. 
1 . la e Veterma.l'lo, para min:strar os torino Freire, vencIdo. _ Melo Braga. 

-' cursos previstos no Decreto·lei núme. 
ro ~.613, de 20 de agõ,to de 1946 _ N' 1.052, DE 1~64 

Relator: Sr. Lopes da CoStati 

O PrC>jeto em aprêço, originário do 
Poder Executivo, visa a. criar uma 
Escola de Educação no Município de 
João pinheiro, no Estado de Minas 
Gerais, com a denominação de "Esco· 
la. AgrÍ<:ola João Pinheiro". subordi
nada. à Superintendência do Ensi'no 
Agricola e Veterinário, para miniS· 
traI' os cursos previlitos no Decreto
Iel n' 9.613, de 2Q de .gesta de 1946 
- Lei orgânica do Ensino Agrícola. 

Dentro de suas atribuições especL 
ficas, e tendo em vista o i'nterês.se 
para· o ensino agrirola e veterinário 
do P:::.is, tão carent-c de mão·de.ob1'a 

Lei Orgânica do EllSi.no AgI feoIa. 

Para a execução dessa providêrl.,;~a 
é au~orizada â abertura do crJtérj~ 
especlal de Cr$ l{l.OOO,()OO.OO (dez ml. 
lhoes de cruzeiros" pelo Ministér!o dR 
AgricultUl'â. tmportô.ucia esta. Q\ie se
rá, nos orçamentos subseqüpntes in .. 
cO!1porada às dotações destinadás à 
manutenção das escolas a que se p. 
fere a Lei orgân:ca do Ensino .4~ri. 
cola. -

A matéria como se vê, embora 
oriunda de mensagem do EXecutivo 
versa sôbre assunto financeiro, deven~ 
do, por isso, à vista do disposto no Ato 
Institucional, ser objeto de exame ~a 
comissão de Constituição e Justiça, a 
fim de que 'Possa êste 6rg!io Técnico 
manifestar-se sôbre o mérito da pro· 
pOsição. 

• Ass!m~ opino par .al:dlêllCia da dou~ 
ta ComiSS§.o de constituição e Jus· 
tiça 

" 

Relator: Sr. Vitor!no Freire. 

O presente projeto, or;undo da Cã~ 
mal'a. dos Deputadru. teve a sua orj. 
gem na. Mensagem r.' , 12, de 14 de 
.'3etembro de 1960, env.ada ao Con~ 
gresso Naeional pelo Poder Executivo 
:submetendo projeto de- lei criand.o 
uma Escola de Educacão Agrícola no 
Municipio de João Pinheiro, Estado 
de Mina,s Gerais. 

o projet.a de ler, encaminhado à 
.np!·'Cciação do Congress::;, prevê a. 
nber-tura de um créd:t,o especial de 
Cr$ 10.000.<lOO,OO. pelo MinistérirJ da 
Agricultura, d-estinaüo a. fl\!zer face ao,'S 
encargos ~€correntf'." da lei, c}etermi. 
nando maJS que, nos exercic!o<; su.bse
qUentes à ~riaç1io (la Escola., ESa im_ 
portância \~ja jncorpol'adtl às dot41'. 
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tões destinadas à manutenção, das es~ 
oola.s de que trata a-Lei Orgân1{'Q. do 
Ensino ~"1'icola. 

Sala das Comissões, 22 de, ~:~~;~l~1 mente. o aspect.o Salutar e op1)::tuno 1 de Janeiro e que, ininterruptô.men 
de 1964. - Daniel Krieger, P da medlda, donde necessárIo e mes- há já longos anos. ve;:u prest 
- VictOTinD Freire, RelatGT - mO' imperiaso fazê-la. Quanto assinaladoo serviços à popul·3.ção 

As razões que justüicam o projeto 
slo inegàvelmen.t-e relevantes, e a Co
miss.ão de Finanças está de. acôroo 
com elas. Tratand'O-.se, pOI Am~ ~ en~ 
Gino espeCializado, é de pareo.ex que 
.reja submetido o assunto ao Mini:s~ 
térii) ~a Agricultura para que se ma
nifeste sôbre a opo:.tunidade da me
<li'"', 

Bornhausen - José Ermirio - operação\ definitiva, reve~tidas bre do Estado da. Guanabara. 
fredr pt!.ehecO - B.ezerra' Neto - formalidades e garantias da lei. Consultado a.cêrca. da. tran,aç 
Pe.'rSU.4 de Queiroz - Loõão da Si!- Nada. havendo-. p:=r'tanto, imobWária, o Serviço do PatrirJÔl 
veira. de vista de nos:.'a. de. Un1ão após proceder ao minueiQ.' 

possa obiRa.cu1i:ror .a norma] diligências, e em face das relevan 
ção do proje:o, somos pOD S1J.a obras assistenciais de mbanizac:ão ' 
"ação. higienização qlle já vinham -3en 

Sala das OOmissões, 22 de realizadas pele s'FundaçÊ.O Leão XJ 

Eala das Com!.ssóes. fi de julho de 
1954. - Argemiro de Figumn'fio, Pre
sidente _ Victorino Freire. Relator 
- Nem de Sá - AdOlfo Franco -
Eugênio BarrOs - Wilson Gonçalves 
- Be<:ena Neto - José Ermirio 
Daniel Krieger. 

,~~~~ ~*~!~ I bl'o de 1964. - Daniel Krieger, na própria área. a ser transferida. 
"t ~ dente - Lobão da SIlveira, Relator que foi ocupada. por' Ull1'a. grande j 

=-"'''-'= lrineu Bornhausen - Jooé.Ermírio vela. concluiu que nenhum impel 
Sige/Froo paCheco - Bezerra Neto . mente) existia no recebünento, I 
F. Pessoa de Queiroz - Wilron Gon ... parte da. FundaçáD Leão XIII· dos e 
çalves. cargos d~ doação. 

Por sua. vez, a Direç:ã.o Geral 
Parecer 119 1· Fazenda Nà.cional, através de lan 
.

~~~li~~I~~ii~~~1P~a1r;e;,e~rj~maln!i;fest~~O~U!-Sle~ também 1 

N' 1.063, DE 1961 

Da Comissã.a de Ftnanças, sôbre 
o· proteto de tez da Camara 1iY~J, 
de 1964. 

Relator: Sr, Victorino Freire, 
Retoma à Coml.sSã'O de FInanças. 

instruído com parecer do Ministério 
da Agricultura, o proj~to de ~i da 
Câmara. nl' 7, de 1964. que cria uma 
ESCOla de Educação AgríCola no Mu~ 
nicipio de João Pinheiro, Estado de 
Minas Gerais. 

Ao analll:ar pela p;-imeira Vez a proo
posíÇã<J, esta Comissão solicitou a. au~ 
diência do Ministério da Aglioultura, 
para conhecer o pensamento dos .seus 
órgãos especificos, não sOmente quan. 
to à oportunidade da medida deter
minada peZ,o projeto, como também 
quanto à ~ua exequibiUdade no con
junto dos esUl.oelecimentos de emino 
agricola sob responsabilidade do Mi-
nistério.· . 

O seu parecer. fundado em considre. 
raç6es justas e prudentes, é contrário 
ao projeto, 5tb o ponto de vista fi
nancei:ro, rr~3.SmO compreendendo a 
nece.'Ssida-de de ampliação da rêd.e de 
edabelec1mentos agl'i~lO-s de educa.
çAl>. 

segundo relação constante do Pa
recer, o F:Stada. de Minas Gerais con
ta atualmente com 33 estabelecimen
tos de emino agrícOla de várias espé
cie's. em plelU) functonamento, cobrin
do pràticamente tQdo o seu território, 

• podendo ser considerado c<i''.Il!O "l,un d·oo 
mais dote.dos nesse gênero de ensino. 

O Mini<r.tério da. Ag-multura, segun
do informação no texto do seu Pa
recer, teria semprE opinado contnlrla~_ 
mente aos projetos análogos ao pre-: 
s·ente, nm só porque as suas dotações 
orçamentáriaS éstão muito aquém das 
suas reais neeeESiclades. não pennitin
do sequer terminar· obras em pleno 
andamento, como também porque 9t 
liberação e -a entr-ega de nOvas do
tações revestem-s-e de tanta morosi
dade, que, quando chegam a. conCl'e
tizar-se. jã não oorrespondeID à in
dispensável atualização de Jrçl\..nen'005 
e de pagamentos. 

Relator: ;::.:..!~~..;::::.::== 
O presente projeto, de autoria 

nobre Deputaeb Moldo Carvalho, 
a conceder isenção dos, impostos. 
importação e de consumo para 
pamento a E·er ·imp.ortado pela 
prêsa de Nai ~e:ação Santa ca:ta'lií:al 
Limitada.. com sede na cidade Relator: Sr. Vi.::tori.Q.o Freire. 
FrancLsoo do Sul, Estado de 
cawrina. Com a mensagerrr-nQ 316, de- 1956. 

O a.utOT do projeto, em justificati- que se fazia acompanhar de Elqlosi
va, 1l1ootra., a illlpartâ.Ilcia dos serviços ção de Motivos do' Mini"Stio <ia Fe
prestados pela Emprêm de Navega.~ãQ zendaj o Poder Executivo encaminhou 
Santa. catarina Ltda., a03 ao exame do Congresso presente pro_ 
portos do Estado de Santa "secam",) jeto, que a.utoriza o Govêrno a 
totalmente abandon9..dos pelas mítír à.. Associação Cívü "Lar 
des emprêsas de na.vegação. letãW.o" transferir à ':l''Ur.d2.ção 

O equipamento a ser import~do Leão XIII", terreno situ-ado 
sibilitará a volta à atividade Ricardo Machado, no Rio de .'''n .. ro, 
"Arzil", indispen.sá.vel à vida. 
oial da região litorânea do E.sta O imóvel a...st>l' transferido foi doa-
Santa Catarina. ~por Decreto-lei aquela As.sociaÇão 

A Emprê.,<;a em questão não Civil, tendo sido sua' área devidamen .. 
subvenções dos GOV'ernos Federal, te demarcada e sua situação jurídica 
.tadual e Municipal. p.lenamente regular·lzada. de acôrdo 

O Conselho de Política Aduaneira. com os- elementos técnicos fornecid'os 
ouvido a resIX:ito._ informou que pelo Serviço... dO-Patrimônio da União 
trata de importação de equiprunel1to e que constam do pl.'oce~<:o protocola
sem similar na\.ional reg.ts.trado e 0On- do no Ministério da Fazenda. 
cordou com o pedido de iSenção. Estabele:e o art. 29 do ·projeto que 

En} face do exp03to, opinamos a área. total do terreno calculada em 
aprovação d.o projeto. quase oitenta. e dois mil metros qua-

dradOs, deverá ser utiliinda, pela 
Sala das COil1is~ões, 22 de'F~:~;~1 <.CFundação Leão X1U", na CC:.liStru-

de 1964. - Daniel Krieger, ~ d h b't· I 
_ /rineu Botnhausen, Relator _ José çao e a 1 açoes popu ares. singula.-

res ou ooletivas e, que, em seguida, 
Ermírio ~ Lobão da Silf)eirG - Sige_ serã..(r.vel1didas em pr{!Sta."'ões módi-
jredo pacheco - WilsOn Goncalves ... 
_ Bezerra Neto _ F. Pessoa de Quei- eas e a. longo prazo aos moradOres 
Jaz. põbres ·da locaUdade e' as habitantes 

de fa"elas. 
O art. ~W como medida conâicio-

Pareoer nado", da' de 

~~i~~~5~~§~~~ ehl. detenillna. "i~H:;t~~~~~ da. escritura. o ~ da ~União exigirá.: 
~~:l!i1t:::!!.'" a) () prazo minimo de la anos para 

conGiusã-o das h~hitações popula.res; 
a cláU.6ula de reversão, pa,ra o do 

mfnio da. União,' do terreno e das 
~iiii:~iL.iii:;az"iiq benfeitorias. nele eXlsteIIi4s, ou que 
~ venh..a.m a existir. no caso de des .. 

~~~~~~ I-~:~~~~~~:~d~,e qualquer dos contra .. I i e. as normas pru-a 
(; à observância. 

49 é concedi-
de e taxas fe-

que pOl" incidam só-
bre as construções, a cargo da Fun-

Tratando explicitamel1J\e do presen_ 
te projeto o Ministério da Agri~ul
tura. decla.ra que. a obra prevista de

-verá ser orçada em limites ,t:lróxim05 
de cem milhões de cruzeiros, dez vê
zes mais do que o valor 00 ..-:.rédiW 
correspondente, a ser aberto para a 
sua. realwação, o que, SÓ por si, torna 

. ."impoSSível a (:o.bstrução do prédip, 
apenas. . . ' Ministro da 

Em. face. da 'legislação em yjgor, não consideraçãO 
ó pOSsível à comissão de Finanças ..anteprojeto. 

(lação Leão XInj~. . 
O art.. &1, enf1lm, prescreve que, 

pago o- preço de aquisição de cada. 
caSa. ·pelo respectivo morador, fica .. 
tâ o imóvel instituidQ em bem da fa .. 
mili.a., nos têrmos da leg~slação Vi .. 
gente. 

ccnwI'DBl" essa. impossihW~de~ oom da dos 
apresentação de emendaS que colocas- missão 
se, enI" baSes atuais, o orçamento Para ttn'"a Na~ionaJ. e 
a. reaUzação das obras determinadas (COTRINAG) às 
pelo projeto, nem seria.. ló:tioo que. las do Estado do 
concordasse em manter o V"álor do A l>r~l>osiçã·o, 
crédito em niv,el tão afa'Stado da rea- nistro 
lidade, ' &lçãO, 

Assim 'sendo, e mesmo· ~preet..- legal 
dendo a necesstdade premente de ser as 
intensificado o ensino agrícola nl> ter- se o art. 19 
rltórJo nacional, .a. ComiSsão de Finan_ já. como nos dá. 
Ç1ls não pode ignorar a realidade da Superintendência. de 

. situação financeira que .a.tra.ves..~ o los, imitidas na. pOsse 
- país, 'vendo-se obrigada a. opinar con- 5~nào àe salien.tar-se que Os 

t,. àriamente ao projeto. doo benéficos Obtidos a.testam, plena.-

Releva. salientar •. de inicio, que foi 
a pr6pria. donatá.ria que, em 1948, 
tendo em vista. as realizações. no 
campo da assiStência. social, da. re
lerido. Fundação, pleiteou I1cenç<> 
rã. que o terreno situado ,na rua. 
cardo Machado (um. dos t!'ês a 
doados) fô.s..';e cedido ntà,."t~nii~:~ 
Leão XUI. que, come 
Ta é uma. doo entidades 
mais idôneas do Brasil' Cl-W~ 

do eminente Cai-deal 

I 

vorável à outbrga. de t:-ansferêncj 
OS objetivos do projeto são mal 

os mais nObres e di 
"devendo-se sobreele'V 

S.ua illlpol.'tância. n e s t,e momen 
quan-do o Govêl'no Federal, empenh 

do probleI 
em todo I) País já ti 

Plano a.prova.do tido, têcnioaJ.nen 
como dos mais bem elaborados e C( 

cUjos recursos fípanceiros podlf 
prosseguir no combate à falta de m 
radia no Brasil. 

A proposição veD1 regUlarizar Ull 
situação de fato porquanto, como 

. obras de urbamzação e 1 
naquele terr,eno a car 

Leão não sofrera 
es 

() domíniO d 
aos seus legíl 

mos na forllla. f'stabele< 
da. nO$ artigos .2.9 e 39• . 

pem razões expostas, est.a. COffi.l 
são ·apoiando a inicia.~va do pl'ojel 
cpina. pela sua aprovaçao. 

Sala das comissões em 22 de setell 
bro de 1964. - Daniel Krteger, Pr' 
sidente. _ Vitorino Freire, Relat< 
-Sigej'redo Pacheco . -:- lrineu _ BO 
nh.aUSe11. - JOSé Ermmo - Lobao « 
Silvelra _ Bezerra Neto - F PesSl 
de Queiroz. 

Relator: ~q.r. Bezerra Neto. 
1. Em men~m de 14 de agÔ,S1 

dêste ano o sr. Presidente da. aept 
blica submeteu à apreciação do COI 
g;l'e.sso Nacional, um lLllteprojeto c 
lei que isenta. do impôsto de impol 
taçáo e de consumo equipamento c: 
cada portadora a ser 'importado pel 
Companhia Estadual de Telefones d 
Guanabara - CETEL. 

2. A mensagetn pre.si-dencial a.prf 
senta em anexo Ex,po&ição de MOV. 
vos firmada. pelo Sr. Ministro d 
Fazenda., que escla.r.ece as razões d 
solicitaçãO, agora representada. pel 
importação dtreta, com uma ec<: 
nomia. de cêrca de 500 milhões d cruzeiros, O. pedido é Instruido CO! 

a cópia fotostátiea doa contrato d 
compra. e "enda de cada portadorl 
firmado entre - a. CErEI., e a firm 
Automatic Elet:ric do Bra.s1l s. A 
bem <comO' cópia fotastática dos 'piá 
rio Ojicitf.l que publicou a Porrol'i 
nO 26~64 ConsenlO Nacional d 

~.ml<ll!ca;.~" a·provando as e.f 
rMes telelônicas d 

requerente e, posteriormente, fora.! 
anexadas ao processo daquela soU 
citação -ao mesmO' Mnistério, fooocó 
pias das especificações do material 
ser importado . 

. 3. Foi ouvido o conselho de PoH 
tica Ad1.umeira, que se manifesto 
pele. concessã.o de favor fiscal, tendi 
em vista tratar-M de serviço públlo 



Jã beneficiado com a redução de 50%, 
prevista no art. 13, do De(;J:~YJ~Iel 
n() 300~3S, e enquadrar-se a atlY~de 
ela referida emprêsll.' de economia 
mista. na política de estínl1.llo reco
mendada peJo Govêrno. -Entendeu, 
no entanto, '0 Conselho,· que deverá 
a isenção restl'11.lg1l:-se ao equipa
mento de cada portádora, seus aces
nórios e materiais necessário.s para 
45 slst0mas de 24 canais, bem como 
:ficar eXpreMO que a medida, não 
atingiria material que tenha similar 
;registra_do de fa,pl'icação nacional. 

4. A propo.sição foi aprovada em 
tôd.as as Comissões Técnicas e ple~ 
Inário da Câmara, sendo rejeitada 
:nos órgãos técnicos emendas do ple
nário, de autoria do Sr. Deputado 
Paulo Macarini, a qual determinava, 
Que o valor correspondente no favor 
fiscal seria levado a crédito da Uniáo 
na. CE'l'2L, para ser convertido em 
ações a. favor do BNDE, na primeira 
alteraçãO do capital social da em· 
pr&a. 

5. A documentação do presente 
proj eto, a previsão exp!"'essa em lei 
ptll'a conceder o beneficto pleiteado, 
o fato de .se tratar de criar favore~' 
cimento a um servlço públiCO e OS 
procedentes de agasalho, do Senndo, 
eD.l casos semelhantes,' autorizam à 
COmissão de Finanças a opinar, por 
êste .parecer, ao favor da aprovação 
do pl'CEC'hb pl"oj-éta de .lei, que: 

a) relacionou em ·anexo a especi
flcação do materIal; 

b) que rESSalvou QS direitos de pre_ 
ferências ao similar' nacIonal regis~ 
trado. 

sa1a da:; Comi.."-Sões. em 22 de se
tembro de 19-64. - Daniel Krieger, 
Presi-d,ente. - Beze-rra Neto, Relator, 
- Pessoa de Queiroz. - Lobão da 
Silveira. - Wilson Gonçalves. _ lri .. 
nau Bornhau-sen. - Victorino Freire. 
- Sigejredo Pacheco. 

9 SR. PRESIDENTIl: 
(Noguelrtt da Gama) _ Continua 

D bora do expediente. 

Há sôiJre 
cer lido. 

II lido 

a mt!s~. otíclo que vai 

o segUint-e: 
OFíCIO 

$r, Presidente, 

Não sel por que, razã.o, Sr. Presi. 
den/;€o, se faz dêsse pagaoUlento um 
cn.valo de batalha. Corresponde exa .. 
tamcnte o 13'" salário a 'oito e pouco 
por cr.noo 11a fôlha de pagamento 
mensal de cada emprêsa, e êsse paga
mento nfí,o constitui precedente na 
legislu.ção brasileira., e na dos outros 
povos civili::x.dos. Já existe na ltã
lia,. exi.~te na-Argentina com a deno~ 
minação de Arminaldo, exi.ste eJll to· 
dos 0..') pai'!es civilizados onde, não 
ha'\'endo lei escrita regendo, as rela
c6-e-s de emprC;I<Jdo c empregador, e 
sim convenç'ões coletivos de trabalho, 
éle é um instl"um.enoo permanente, 
pois os empIcgadores, e.:-pont-ânea· 
mente, e tam)jém por cláusula con· 
tida em convenções coletivas de tra· 
OO1ho, asseguram ê~se direito ao ope
rariado. 

Dizia eu, Sr, Presidente, que o 13° 
Salário corresponde a- oito por cento 
na fóUw de pngamento, quando o 
salál'!o-rninimo é aumentado em 80 
ou lOOt;d, sobrecarregando, llol'tanto, 
(l. fôlha de pagnmento mensal de im_ 
porUmcia. às' vêzes igual à normal
mente paga, nenhuma- critica se le
vanta. Pagan1 pontualmente o au
mento decretado pelo GCv'êrno do 
soláTio-rninimo ou conseguido atra
vés de disbi,dics coletivos. 

Quanto ao 139 S!llário, parece que 
é um instrumento - e temos tido 
Lsto em nOSSQ Pais - pa.ra que eer~ 
tM emprêsas procurem o.s b ti. n C o s 
oficiais: Temos conhecimento de que, 
e:m a.nos antenores, muitas firmas 
procuraram Bancos com fôlhas de 
p!'J,gamento, fôllms aumentadas, para 
conseguir empréstimos maiores a fim 
de fazer facE' ao pagamento do 139 
se.lirio. 

Quando apresentamos a proposi
ção de..qtacames, na justíficativa, q\.l.~ 
êsse pagamento era ::omo que a an
tecipe.ção à p:u-tlclpaçã-o do tra.ba~ 
lha dor no lucro das emurêsas, obe-
decendo, aliás, ao preceito constitu~ 
cional que, infelizmente, decorridos 
:$ ano..<; de vigência da Constituição, 
não :fol. regulamentado. Era, pois, 
pagamento que deveria ser feito em 
raz,ão dos lucros eas emprêsils, tira~ 
dos dos lucl'oS dns empl'êsas, como 
i.nv~ri:\,'elmcnte fazem tôcHt vez que 
há aumento dos salários dos empre
gados, embora Bem onus para elas, 
pois aumentam os preços 'das utili· 
dndes em import:1ncjas muitas vêzcs 

o maior que as determinadas pelo au
mento em si. 

Em 24 de setembro de 1964. 
MUrti1!s Rodrigues, LIder do PSD. 

O SR. PRESIDENTE: 

(Nogueira da Gama) - A Presl
I dênci~ designa o Sr. Deputado Leo· 
tPOldo Peres p":-a a 'substituição soU-
.lI1ta<la. " 

Continua a horo. ,do expediente.' 
",rem a palavra o nobre S€nador 

'Aarão Steinbruch, prlineiro orador 
1nscrioo. 

rumores a 
agudas no' seio. 

nado ·nacional, hoje tão- 's-';;,r~[í;,;iio 
pela elevação incessante do 
"Vida- e quando continuam 
08 .salários percebidos pelo operário 
brasileiro, cUjo maior selário-minimo 
ainda é. o de 42 mll ~cru7,eiros, vi .. 

isente na ~ntiga Ca-pit.al Feder:d, 

A inquIetação que corre nos meIos 
operári'0s, Sr. presidente, é geral. Se· 
mana próxima trarei dados elucida ti
vas sóbl'e O que "Cstá ~orrendo, nf) 
Bmsn, no setor . operaria! , 

Fala-se muito em perseguição h 
cultura,. na tirania da cUltura, no ter .. 
ror cultural, mas se esquece de que 
exLste, realmente, no Brasil, () terror 
pJ.tronal, o terror .sitldlcal, 

Há poucos dias fui :lO interior do 
Estado do 'Rio visitn,r fã.brlca de teci. 
dos. Lã, conversando -com % operlt· 
rios, fui Informado de que, a pretex. 
to da Revblu~'ão, os aluguéis pagos 
pela quase totaUd.üde dos opetát1.os 
na baSe de cento e Jlnqüenta cruzei
ros pOr mês, _há. anos e !mos, foram 
majorados para dez mll cruzeiros. ao 
arrepio da lei e do cont.rato de tra
balho. Diss'e·]hes· que seria fácil ga~ 
n1130r a Questão na. Justiça. Bastaria 
batefsem -tt porta. da Justiça. do Tra::: 
balho e VQltalia.m a ser rescontados, 
na base anteriormente paga, de cento 
e clnqQenloa cruzeiro!;. Todos êles res~· 
ponderam-me - estávamos numa as· 
sem.bléie., naquela. cidade --. que ti
nhE.m mt-co de ir V. JuSt.iça do Traba· 
lho. Preferiam entrar num acõrdo 
com o patrão, pagando cinco ou seis 
mH cl'uzc!ro.'i mensa.Is de aluguel. con
tanto que não pago.s.sem a cxorbltâh~ 
dn de dez mil ~ruzeiros. Eater à par
t.a da. Justiça, não, porque estavam, 
como estão, lltetM!'tzadOS. Tra;r~i ele· 
mentos. n3. próxL-na.. s:::mana., e prova
rei qüe a J;ll~tica do Trabalho dIncil
mente é ch~mc.d:l a se pronunciar .só· 

(Seç({(j Ir} 
= = 
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bre reclamaçõe,s ind!-vidua1s -+'..4 tole- rosos e dolorooos", dJz. "Nós não 
Uvas, mesmo modificadol',es do ~n· nos 'acQstum.amos à. miséria.. " 
trato de trn.balho. Só se taZ""dl1 recla- "Nós não nos ltab1t.uamos a ver 
mações em Cs.,.':OS de demissõe,s. Isto mo_uer de fome as crie.·ncli..'i'. nem 
porque os operãrios têm ;·'êdo de re- As mã~ que as carregam-no,') I.lra .. 
clamar e, conseqüentemente, sem de· ÇQS ou DO ventre. Nôs não nos 
mitid-os. Quantas e .:},uantas demlssões habituamos ,1\ ver eg,'S"as casa.') nli-
têm ocorrido nestes ~litimo~; mese.s, em será veis, indignas de filhos ele 
i'irtude do terror patt'oll~l que obriga Deus. construídos por cima de 
o operário a Rceitar acordOS, renun· esgotos e Lsola.ctas uma das ou"! 
ciando 8s;im aO!; seus direitos adqui· tras pelas ma-rés. Nós não n0S 
rido,.:. no emprêgo I habituamos ao que há sô.,;;re flS 

O Sr. 'Bezerra Neto _ Permite Vos· meS9S. na h-ora das refeições, UlU 
sa Exa. um apal tf;:-? pouco de arroz que se come com 

flriuha de mandioca, ou que íe-
O SR. AAP.AQ ;:,'IElN.dRUCli '- licidndc! uma, pequena fôlh..'l de 

Com mu~to prazer. . verdura ou um pedaço de peixe 
O Sr. Bezerra' Neto - V, Exa, im- friio," , 

pres~!ollará, pl'ofuD.flam~nte, o Sena- ";';65 não nos habitl.l::mos -
do e, pela rcssonân:;1a dE~S'l tribttna, conclui o padre Candas - a Vfr:. 
a todo o povo, J.e hP"!'EsemaI, no set: cada tarde a tr!ste, litania das 
depoimento. as ~st.atíSi.i.:::a~ rlr...s C"-rLó· pr~t!tutns- que r,:mharko alguns 
rios' da, Justiça do I'l'J1)a,.LJo em todo cruzeiros 'para seus f~1110S e que 
o Brasil. A queda impre.ss:ommt~ ",-o darão um pec:ueno p::odU('O de pa .. 
volume U.;, tra 1Rlhu, de. ~'a'lSas, deve raí,.:;o, furtivo, (IJ amante de pC'.s-
ter uma. expl~c,~ção m.Jito !oI:r!iH _ nlalS rogt'-m que so-fre. tambÉ'n. fJ'ltst3.~ 
sêria. do que ao observ-e.dor sU!J~l'ticia.1 do. porque' é!e jr.mai<; conheceu o 
pod:l'á parecer. H?, verdd'j,ürame-ptc. RrrlQf. O que e o amor aquJ? 
!la classe dos opetál'Ü)S, m! )'0 de yle1~ Onde está o amor?, Sob êst,e sol 
tear benefícios das .e:s .trab,l.Jhi:;;tas. inclemente como' que deGapal'e

ceu nara c~dcr lugar à dUl'Eí'a. 
O SR. AARAO S'I'E1NBl'(UOH - implacável dos homens." 

V. Exa, tem' tôda 'azão. Jà CiLel co· 
mO exemplo a visita. que fIZ, pCB.soal- quando se faz uma leI de pro
mente, a cidades 10 interior .flummen- !~~;:t~~T.6.~ clS.'3.'lB operária, quando se 
se, onde verifiquei A.?e os operárlOs o mês de dezembto e ;;e 
não querem ir à JUSt.lça, ,!.11bora te- proporcionar-lhe, no Natal, 
nha. sido aumentado o alug;Jcl da sua em qtte po~~a {'omer melh'Jr 
casa.. ~::,t~" de \:-entc e eimlüenta fim de festejar a data, máxima da. 
:::ruzeiros PSSSQU para dez ,ni1 cruzei- cristandade vozes oficiais se lev.9l1-
roS menEais. No enta41to, o SUIúdo· him, quercnd.,.., pagar lhe a "Nat<lli .. 
mínimo que percebem é de tnnta e na" ~m pl'l.rcelas. 
nove mil cruzeiros, ' outros desejam revo~ar a leI. ins-

Contorme declarei na' ~)róxima l5e- trumento que tem sel'vido para ell
mano. trarei um relatôrio (:i,'cumtan- riqt1tc!mento de multo') com :J saeri ... 
dado da situaçuo, lIemcnstrando co- !feio da pepulaçfio brasileIra cSpcc:ll:l_ 
mo diminulram. sen.sivelmtnte Q-s Í'e~ mente das class\'s de trabslhadore.s. 
clamações concernentes à rnvdiflcação (Muito bem). 
de ,wntsatos de traba1ho e o;:, diSSí· 
:.lias colet.ltos. Hoje, dificilmente se O SR. PRESiDEN'i'E: 
reclama.' (.rdalbcrto sena) - Tem n, pala.· 

Não se alegue ql..le (} operário está o nobre senadol: Martins Junior. 
satif;Íe1to: o custo de vida, itumentou 
muito neste.5 último meses, Podel'-Se-á O SR. Jl)NIOU: 
meSmo oojetal: que a razão disso (Lê 
está em que o .op2rãrio anda satlsfei 4 

to com o statu quo, não oreCISa d{) 
aumento de safá rio, por i.,.so nao re
clamE\, na Jm:liç'R. 

Ota, 'quem pode, hoje, viver 
cebendo salário mínimo? 

Qual Q chefe de tamUia, 
que pode viver com o 
mo, -! o malOr - que é de 
42.000.001 

Quero terminar êste brne di.1t\lrso~ 
Sr. Presidente compt'Oillctenào-me a 
trazer l1Q próxima semana um rela
tório circunstanciado do terror patro
nfll apresentando exemplf\s c fatos 
significativos- de operâl1os que se 
deSpiram de -,ma estabilidade e ou-
troo de seus tempos de ~r"JÇ<\ me .. 
diante indenizações pequenas. para 
não serem denunciado~ à pOl1c'J.1. 
subversivos. l'!:ste o argumento de que 
se ,'alem muitos patrões para. feti
rem a. Lei e o direito adquiridO pela 
masRlS trabalhadora. 

QUàndo Se estranha '8 situaç5..p na
cional, de miséria, em qUt: se a'eb~te 
o 1'lOVO brasileiro, desejo tFfl.zcr o tes
temunho dop .ndl'le fralllces, Michel 
CanUas, que viveu, duranté al~uns 
meses no Nort~ lnasileiro e que apre~ 
sentou n.o exte1'for, um minucioso de
I'oimento sabre o movimento de nbi11, 
Sóbl'e a persegu!ç~6 cult.t1:>oJ. t:ttu
dantíl, artfst.1ca e aos padres. Con
clui, no. que :;e refere à miséria com 
que se defronta o povo bresUeil'o. 
com as seguintes palavras: 

"m depois de descrever 
mente as a.tIvidades 
espfrito de 
substituI, no Norte. a 
de classe, lamenta o 
que ajhda. POUCQS trabalhadores 
estej.nm enganjados na pr)l1tica. 
"08 p-ro-bJemas que o:!erecelll-se à 
conscMnc!a do -p-adrt s~o nume-

prcssigo menc:onAn
pute do noSSO 

nc>rrr,:u, s6 não sendo pa!'a 
Allla"orua. que, ,pnlsngem témos 

que reconhecer contmuarrnos aJnda 
colônia produtora. de maté~ ins pri.
mas, pois assim. nos consideram, 

Mas, v~mo.s no que nos int'el'er,sa 
púta bDje que é o sal. 

A história conta que. nas otdena .. 
çÓéS do Govêl'D(I Metropolitano. do 
174G e 1758, proibindo qunisqU€l' pes
quisas mInerais na AtnazôDHt, exc!ui .. 
rom exprti:,'5amente OS sulina.s produ
tOrtl.s de sol mc.tinha. do litoral de 
Marac::llã, sendo assim permitido 
que continuassem sua indústrln,. Não 

surto· model'no da 
dos Estudos not

e sulinlJS, as nossas pCCjU(;!lIt-' 
entraram em colapso. 

PostedormE'nte foi criado o In<:tr .. 
tuto· Nacional do Ek"tl, ,pelo Decreto~ 
lei nÇ! 2, 3CO, de 10 de ,Junho de 19~O. 
pasanrlo q,epois para nova. organ!za ... 
Cão com a denommação de Instit.uto 
Brasileiro do sal, pela IJei n9 3.137. 
de 13 de maio de 1957. Seu :regimen
to interno consta do Decreto número 
46.002. de 15 ·de m.io de 1959. 

Verifica-se que o Instituto foI crie ... 
do, entre outros finalidades, para. t\8 
seguintes: 

a) Organizar O;q regllltroB das ulI .. 
nas, <los' produtores, rebenef1ciadores, 
exportadDl'€S do sn.1 e do,g f'Stnbelt'c-t .. 
ntent().~ da indústria. de trn,n&fo-rnl~ 

dQ 51\1., 
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I b) estabelecer cotai e fixar preç(}.S '~unia. ce 65.000 a 100,000 cruzeircs, 
40 produto, ..:ontcrme a distância? Natutalmcn~e 

c:) regUlar a distribuição do .sal em que as despesas ,de transporte e ou
todas as reg';ões do País. e promover tras. perfeitamente dispensáveis, se 
~ weios para facilidade Cle trUl'.,s- se também tivéssemos perm!ssão parn 
porte, notad0.mente aos 5alineiro~ que lreduzir. Numa ál'ea subjesenvolvioo' 
llao são armadores. t 'que para nós significa evasão ma-

dJ AdqUll'il', em ~;iltuações anormais clca de dinheiro, canalizada para OU
OU mt!rcado, para revender sem 1u_ tras unidades, impossibilitando que, o 
(;10, e mediante prévia autoril:\ação pouco que fazemcks, fique con~co 
tio Ministério do TralJ-alho, Indústria para empreendimentos que tanto ne· 
e Comércio, a quantidade de' Sl'l ne~ cessitdmo.s, só procurando obte: das 
ccs.<;ária. a as.'>'egurar O aba.'itecimen. autoridades um.a. cota, que nos Jul~a
to de 'qualquer região ou impe,dn: o mos com c.ire'to. Na. costa~pal'aense, 
encarecimento do produto em qual~ dispomos de ótimas condições físic 15 

,quer parte do ,território nacional. e climáticas para a indústria salineir~ 
No art. '10 dessa lei consta: ab.neo Em SalinópoUs, em Maracanã em Bra. 

A. - A 'quantidade de sal destina-d.a gança, além de. inúmeras ilhas, .em 
li conSUmo, no t,fTrUório nac;onaJ, re~ tanques naturais, são encontrad~ qm~ 

. pl'esentada pela média do qUinqüênio los e mais quilOS de sal crístaI1zadl), 
CIvil, com, o acréscimo máximo de bem demonstrando que, sem essa ~X:· 
1ú','Io, permitida a a-cumulação às sa.- géncia do IBS, que estou bem certo, 
linas que encerram o ano salineil'o ~em meios de nOS poder facilitar o 
COll1 saldo de cotas do exercício al1~ que desejamos,' para que possamrs 
Í-e>l'ior. No § 19 assim se expressa: Se produzir alguma. coisa, sem que afeta 
fôr insufiCiente a quantido:de fixada a procura dêSse produto no mercad.o 

. de oc~do com a alínea A ~ incum~' nacional. 
birá ao L B. S" no último trimestre Haja vista o que está acontecenc.o 
do ano ~alineiro, aumentá_La transi. este ano. Estamos impoli,ando, pai'fl 
t-àrimnente e .fazer a diskibuição do' começar, 100 .OCO tcneladaJ:l de sal, se"J.~ 
aumento pelos Estados e salinas, ob~ do 80.000 das l'epúblícas ocidental e 
senando o disposto nas alíneas B e oriental da Alernanha e 20.000 da Bo
C. No ar~. 13 consta: parágrafo úni. ltvia. Às primeiras p~rtidas estão che~ 
co da almea B: g8ndo para os POl't.os de Rio Grande 

Quando a s~lina nfto conCQl"l;er, por do Sul, Guanabara e São Paulo. Pa.ra 
qualquer motlvo, durante ~ anos se- nós da 'Amazônia, "não vai nem, um 
guidos, para a entrega do sal ao COl1~ restinho. Nos saudoscs tempos em que 
sumo, .sejt; por produção própr1a, importávamos de Cad1z, Hal gema, êsse 
seja atraves de cota transferida, per. milenário produto, quanco salgóvamo:3 
dtrá em proveito das demais do res. o afamado pirarucu, se que· quis6s5e
pectivo J<;stado a totalidade de sua. mos não aparecia o' vel1nelhão, que 
cotft, e ficará impedido de entrar em em pouco tempo estraga qualqu<!l' 
at1Vidade. No art. 210 diz: HaverA peixe. Mesmo em alguns anos passa· 
dll,as .zonas salmeiras; pertencendo à dos, o sal nacional que ficava 3 e mai~i 
prlmell'a os Estados do pará, Mara. ânos em pjrâmide, ainda nos ajudava 
nhão. Piau1. Ceará e Rio Grande do a salgar o 'peixe que menc~onei, mas 
Norte" e à segunda os da paraíbQ o, que hOje nos orerecem~ .que mal 
Pernamóuco, Alagoas, sergipe Bahia acaeo. de cristalizar, já está sendo em
e Rio de Janeiro. Finalmente no ar.. barcndo, francamente que, só pOr nú') 
ti~C) 239 assim. se expressa. Não se .. haver outro. 
cão conced:dos novos regisll'os de sa- No entanto, permitam-m'e os Senho, 
Unas, res Membros do Conselho Deliberativo 

'Pela resolução nQ 24-64 de I.B.S., do Instituto Brasileiro do Sal, dizer
ficou determinada a oota de ,1.21Q.OOO lhes que, também lhes pertence a fun~ 
toneladas para o exerc[cio de. 1963-:64, ção precípua de assegurar o equili
dando ao Pará licença para produzÍr brio da. produção de sal cem 'o seu 
121 toneladas, isso mesmo já acres- consumo, e para que isso aconteç::a., 
cidas de 10%, pois no ano' anterior necessário se torna, não i)omente pro. 
101 de 110 to,)elada-s. , duzlr para col1sumir na. mesma. saIra, 

da. nOs l'esLa, uma vez que a' nessa. voz 
não é ouvida e muito menos respei .. 
taca. Na época que atravessamos, com 
o rndice de crescimento humano, jô 
crminhando para 0.5 cem milhões d{; 
habitantes, precisamo;:; E'>;tudal' desr~e 
la Os pl'obh:mas gue nos afligem, ~10· 
bl'etudo aqueles· que são essencHüs 
pftra fl. nossa sobrevivênc,a. Neste mo
mento não me refiro ao valor aquj3L~ 
t.1YO, se bem seja ponto importan~c. 
ma..~ do necessârio e indispemável pan\ 
fi. existêl1c:a dos nos~Os fílhos e neks 

Resta-nos solicitar, e ° faço tam~ 
btm aOS Senhores $enadores, que 2st.a 
llustre Casa mande oficiar ao Exmo. 
Sr. Mini,o,tro do Trabalho, Indústda 
e ComérciO, pedindo-lhe que man0,e 
e:,tuê.ar pe>!o Instituto Brasileiro dó 
f:ial, a possibilidade de 8t1torl:iw.r ,U1H[c 
Cl'ta de sal para o Estado do Para. 
dentro dcs principias: justos e huma
n03 que regem a nossa democrat!:~I, 

CUjó pedído espero, Sr. Presidente, 
seja 'E::ub,netido à apl"O\'ação dê.st-e ple· 
nario. 

Muito obrigado. (Muito bem!). 

COl\IPARECEill MAIS OS 
SENHORES SE~AUORES 

José Guioooard. 
Sebastião Archer. 
Joaquim Parente. 
Sigefreao pacheco. 
COl·tez Pereira. 
João Agripino. 
Dylton costa .. 
José' Leite. 
Aarão ste1nbruch. 
Aurélio Vianna, 

-Gilberto Marinho. 
Adolpho .Franco. 
Daniel Kriege!" _ ([3) • 

o SR. PRESIDENTE: 

=-
art. 316-A do Regimento Interno. 

o projeto irá à sanção. 

E' a seguinte a redação final 
aprovada: 

O Cong!'e.sw Na.:::ion'al deceI ta: 

Al't. 1 C) E' o Poder .Exe.cntivo all
tornado a abrir ao ·POdCl~ Jtldlciá.rio 
- JUstlça Eleitoral - TribunA.I Re
glOn,ll Eleitoral do Piauí - õ crédIto 
especial de cr$ 13,;5{lO ao (tn'ze Clil 
e quinhentos cl'uzeiros) para. pa~a
mento a Vicente Isai(l~ de 1'Iello de 
dívida de exercícios findos.·-

Art,. 29 Esta Lei entmrá ~m vigor 
na data de sua pub1icaçã~, revofa
d:1S as disposições em contrário, 

Q 5R PRESIDENTE: 

(ActallJerto serva): 

(Adalberto Sena). Tem a palavra Em discussão a redação final. 
nObre Senador Aurélio Vi<mna. .'. (Pausa.) 

(pausa.) Nenhum doe:. S1'S. Ssnadores ne.sé'-
jando usar da. palavra, decl(l.!'o en-

Não está presente. a discussão. 
Tem a 'pa.lavra o SenadOr emendas, nem reque_ 

Gonçalves. (PausU). para_ que .seja submetida a 
Tem a palaVl'a o Sr. Senador An~ Q redação final dada como 

ténio Carlos. (pauSa). I definiloiv"m.en'í; aprovada, indepen-
Não está presente. dentemente de votaçãO, nOs têrmos 
Não há mais oradores inscritos. do .art. 316~A, do Regimento In~ 
Presentes 23 Srs. Senadores. terno. . 

Passa~se à O projeto vai à promulgaç'ão.-

ORDEM DO DIA • E' a seguiz).te a redação flna.! 
aprovada: 

Acontece que, as duas salinas au- lIras também fazer reservas, pelo me
tOl'izadas, de nome Meninéa. em Sa~ r.os, para garantir as eventualic.adcs, 
linópoli.s. pertencentes ao Sr, Al1to~ como agora verIficamo)':, em que a 
nio Barbosa Ferreira Vidigal e Salsa, s01Ução foi Importar" Havendo esto
em Maracanã, pertencente ao Se- ques do nosso sal, podemos ~ferecer 

um p.roduto melhor, mais velho e' 
nh{)r Orla'ndo da costa Tavares Vi- mais dormido. ' 

Redaçtio tingI, do PL~ 
Decreto LegislativO número 53, de 
1]64 (nQ IbS-A, dê"~19ô2 ·"l(C':Ca~a 
de ongeml:' delra, nada estão produzindo pelas Acontece que não sou palmatória do 

insignificância <las cotas que lhes mundo, isso não pertence a mim tra. 
ntribuiram. já. devendo assim; esta~ tar. O que me compete, e isso sem
rem incursas no art. 13 alínea B pa· prf' faço como amazõn1da, é de ch.:\
rágra·!os ún1co. mar atenção dos que não desejam 

EnquantO par~ o pa,rá. deram 121 pr€.'5tar n devida a tneção pa.ra as nos
tonelaãàs, para Alagoas 242 - Per- sas justas reclamações, protestando 
nnm'lucó 2.541 - Paraíba 2.420 .... 
Sergípp' 54.571 _ MaraIihão 33,759 _ mesmo em, algumas vêzes. 
Piauf 26.741 afora a~ maiores que fi· O Governador eo Pará, o Exmo. Se

.. cam no~ Estados do Cearã, .... Rio Gran· nhor Coronel Jarbas Passarinho, pe~ 
de do Norte e Rio de Janeiro.· C1iu ao Sr. Presidente do IBS, que 

Em dlscussão Q Projeto. DQ seu s~
glmdp dia. __ <PdusUj. 
. Nenhum Senhor Sel1ador desejando 
Ufar da. palavra, dou a discussãq por 
encerrada. ' 

A matéria voltará à Ordem do DIa 
para. di,scussão em terceiro' dia. 

Faço saber que o Congresso Nado .. 
nal aprovou" nos têrmos do art. 7'T. 
§ 19 da Consti~UiÇão, F~era!.. e eu, 

P;~~i'd~~t; . ·d~ . ·S~;"~d·~· F~cie~·~i,· . p~;;" 
mulgo o seguinte 

o 

DECRETO LEGlSL!\T?VO 
NQ ... , De: '@i 

Nacional decreta: 

Acont~ce que o IBS; como já ínfor· fóssem permitidas aberturas de 5811-
nmmOs. foi criado para regular a dis~ nas, com a fixação de toneladas sal! 
tribuição do sal às regiões do Pa,la ano para assim garantir a sobrevi· 
estabelecer cotas e fixar ~ç.o do pro- vencia dessa indústria na Amazônia 
duto, como também - não conceder e aliviar a nossa balança econômica. 
novOs registros de, salinas. Em pou. A resposta foi negativa. 'Não temos 

, cas palavras" isso representa. um mo~ o direito de produzir sal, temos que Art. 10 E' reformada 1L decisão 

nop6lfo, mas Que, mesmo dentro dêle O adquirir onde houver. ~;I;~~;~~~~~~HI~d~en~e~g~.~tó~'~'i~.~d]O Tribunal de Contall existem injusticas, a.fora as qua são Enquanto isso se 'pa...<:.Qu e se passa, da. União referente aO registro da 
previstas em lei. Sei bem que, qUase tlem ao menos noS"pedirani licença ou cYmtrat.o celebrado em 4 de julho de 
tôdas essas· salinas, senã6. as maior~, deram alguma satisfação, para levar 1955, entre o Ministério da. Saúde o 
est§.o localizadas no Nordeste, que pre· !lS nossas sementes ce borracha, qU2 Estado de' Santa Catarina, }>ara 

cisa de amparo.e proteção, no que es~ estão sendo planro.dns na :8{lhia e São (i~~J~~~~~;~!o\l~iL.tiIW~.~:~~~~~· da campanha da tou. perfeitamente de acôrdo. mas Lsso Paulo. Não nos pediram licença para profilaxia a vermino::ip. 
não Justjfica Que na Amazônia. onde montar duas fábricas de borracha stn- Art. 29 :a:ste Decreto Legislat.ivo 
8P. conscme 30.000 toneladas de sal tética, forte concorrente da congênere d t 
por ano, e que também. tem dIreito natural, não nos pediram licença para' dos Senhores em vigor na 9: a de sua pu .. 
ê. amparo e proteção, p01 ler também levar as sementes de juta.. que tarn-, fazer USOo.ll~d,~'~~l~~aVJ", ~evógadns as dispomções em 
filho do Brasil, lhe seJa concedida um.. bém já estão plantando, assim como claro encerrada. a d , 

·cemente a cota de 121 toneladas, esta da. de pimenta do reino, que já estáP Não havendo emendas, nem requer1... O SR. PRESIDENTE" 
nlesmA. improdutova. experimentando em outros EstadOS. mento para que seja. submetida avo... (Aaalberto sena): 

Qual o motivo de, no Nordeste UrnA. Será. por qUe não temos Institutos de tos, é a redação final dada como de~ 
.. tonelada de sal custar 25.000 cl'Uzei- borracha, fibras e pimenta? E ass!m tinitivrunente aprovada, independen- Discussão em turno_únic.o, da 

ros, enquanto que para nós da. Ama. vão cal'r~gando cOm o pouco que aln~ tUl\ente de votação, nos têrmos red~âQ final (oferecida ~P.~1.~_c»-
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missão de Redação em seu 
'cer n9 981; de 1964) do Projeto 
de Decreto Legislativo n9 73. de 
'1964, originário da Câmara dos 
Deputados (n9 l4'5-A-64, na Casa 
de origem, qt:te mrlntém o ato do 
Tribunal de Contas da. União de
negatório do registro Q contreto 
de empréstimo, ,com recursos pro. 
venientes da. cOlocação de "LetIas 
do Tesouro", no valor de Cr$ o ••• 

660.000.000,00 (quinhentos e 8es~ 
iSenta milhões de cruzeiros), ce~ 
lebrado entre a ·União Federal e 
o Govêrno do Estado do Centá. 

Em discu.ssão a redação final. 
(Pdusa.) 

senadores dese~ 
palavra, 

projeto irá a promulgação. 

E' a. seguinte a redação final 
e.provada: 

Faço saber que o Congre.sso Nacio
nal aprovou, nos têrmos do art. 71, 
t 19, da Constituição Federal, e eu, 
................................... ", 

PresiDente do Senado Fedeml, p!'O
mul~o o seguinte 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 E' mantido o ato do Tri
bunal de Contas da Uniiia degenató
Iria de registro aO contrato de €-lll
préstlmo, celebrado em 4 de junho 
de lrbJ, er:tre a União Federnl e o 
Govél n.) do Estado do CE'ará, no 
montante de Cr$ 560.000.000,00 ,'<1uÍ
lDhento1;1. e ,sessenta milhões de cr'lzei
I'Os), com recursos provenientf's da 
OQlocação de "Letras do Tesouro". 

Art. 29 :este Decreto Legislativo 
'entrnrá em vigor na data de sua pu-:
blicação, revogadas aS disposiçõe.s em 
contrário. 

O SR. PIIESIDENTE: 
sena): 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ri)' 

• E' a. seguinte a reda~o final 
aprovada: 

Faço saber que o Congresso Nacio
nal aprovou, nos têrmos do art. 77, 
§ 19, da. Constituição Federal, e eu, 

Pl:;~ide~~' 'd~ . 'S~~~d'~ . F~d~;·~i,· . p~;;-
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
.:N{I , , DE lML 

Mantt!m o at~ do Tribunal de 
Conta:\ ãã lima0. denegatQriQhd.e 
regiStro ~ !IDntraJp d~.72T..t.sti
.mo emtre a unido e Q Q0tPAO 
~_ Estad'a cto Piauí. 

O Congre.ssD: Naciona.l 
·Art. 19 E' Il1<mtido 

bunal de COnta.'3 da1~~;li":~~:":;~:·1 rio de regIstro ao c 
préstimo, celebrado eem 
de 1963, entre a união 
Gov~rno do Estado do 

milhões de cruzelros), com 

1962:, entre a Uniáo Federal e 
vêrno do Estado do Rio. ~ (Ir.,od. 
Norte, no· mont.~a~n~te~;d:~.~ 
200.000. 000,00 ~~:f~~~~~~ I cruzeiros), com 
dli cOlocação de 

Art. 2Q t:ste decreto en-
trará em vigor na data sua pubH-
cação, revoga,.das as disposições em 
contrário. 

O SR. PIIESIDENTIl: 

tante de Cr$ 50.000.000,00 i:~i~;~~~;1 
provenientes da coJo<:ação de '"~ª::$!§!l!l:li~!....A.ll~~~_nWl.l..j do Tesóuro~'. 

Art. 29 lt,ste Decreto 
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irá à Câmara dOG Depu~ 

E' o seguinte o Projeto apro-

entrará em vigor na data . slU\ pu
blitação, revogadas ólS disposições em 
contrário. 

Nenhum dos 51'S. Senadores dese- O Congresso Nacional decreta: ~ 
jando fazer uso da palavra declare 

9 SR. PRESIDENTE 

~Adalberto 

dor, regularmente matriculado e,m ~" 

jnici·eir!riaid.aa~l~i~~~~~~~~i Art. 1~. O empregado ou trabalha" tabelecimento de ensino, podera dt'J~ 
xal' de comparecer ao serviço, não ~e 
lhe C<lntado a falta para nenhum efeI
to, noS dias em que tiver de prestar 
provas' ou exames dos cursos. que es ... 
tiver freqüentando. o projeto irá à promulgacão. 

E' 8 seguinte a redação final 
aprovada: 

Art. 29. O estabelecimento de ensi~ 
no em que o empregado estu~ante 
prestar exame OU prova fornecerJ, pa ... 

. a devida apresentação 110 empre .. 

~~~~~~~~~5~~~~~I~~~ir;~ o comprovante de compareci" que valerá como dOCun1;ntO 
de justificação. 
39. Esta Lei entrará. em vIgor 

de sua publicação, revogadas 

ii;~;~~;I!~~i~~1' ,Faço saber que o Congresso 
clonal aprovou, nos têrmos c.o art. 
, 19, da ConstituÍ9ão Federal, e 

r;. •••.•.••••.••• , .••••.•.•.....•••.•••• 

Presidente do Senado Federal pro
mulgo o seguInte 

Em discussão 9. redação fir~aI. 
(pausa.) 
Nenhum 

jando 
dos Srs. Senadures '- e.c;e

uso da palavra, declaro 

5::, reque-
final 

o Congresso NacIonal decreta: 

Art. 19 E' mantido o ato...to 
de Contas da União, d.nel,ató-I 

registro ao oontrato 
~r,é,tjmo, celebrado em 19 de 

·.uoi.õ-o~:~~o:m,GÍl0ntante de Cr$ ....... . 
w (um bilhão de cru

!llit,l!"-:~·'~I ze1ros) entre a. União Federal e " 
Govêrno do Estado de Pernambuc/), 
cOm -recursos provenientes da êolocu
ção de "Letras do Tesouro". 

Art. 29 :este decreto 1egiclativo en

as disposições em contrário. 

O SR. PCE3IDENTE: 

(Ad'1lberto Sena) - Está esgot.ad:t 
a. matéria constante da Ordem do 
Dia. 

Não há oradores. inscritos. (Pausa) 
Nada mais havendo a tratar. vou 

encerrar a sessão, designando ante-s 
para a. de segun~a-!eira, a seguinte 

OIlDEM DO DIA 

SESSÃO DE 2B DE SJITEMBRO 
DE 1964 

(Segunda-Feira) 
-1_ 

em turno ún:co, do pro
Re.solução n9 48, de 1964, de 

autorw. da Comlssão Diretora, que 
apos<ml" Claudio de Queiroz no cargo 

da portaria, PL~3, do Qua-
. da Secretaria do Sen-ado Federal. 

-2-

Faço saber qUe o congresso Nacio
nal aprovou, nos têrmos do art. 77, 
§ 19 da, Constituição Federal, e eu, 

;',;:~~[lj!ii:~~iti~~~~~t;~j Pi.·~~id~~tê·'· ci~' . se~'a'dõ . F~ciê~;l:' . pró: 

trará em vJgor na data de sua pu- Cilmlno 
blicação, reVOgadas as disposições em 
oontrário. 

~ SR. PRESIDENTE: 
(Adalberto Sena) 

Em d1s,USSão Q redacão final. 
(pausa. 
Nenhum dos 51'S. senadores dese

uso da palavr:l, encerro 

mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
.riv .. " DE 1964 

O 

Art. 19 E' mantido o "ato do Trl
de Contas da união, rlenegató

registro ao contrato de em-
Projetp frá a wawpJzoção. I ~·~.<,ii,~~n· celebrado em 24 de maio de 

-3_ 
Discussão, em turno único, da re

dação fInal, do Projeto de, Lei d:l 
Câmara nO 148, de 1963, ofereclda pela. 
Comi:":'f!;";p de Redação, em seu Pare
cer ·n9 1.048; de 1964, do Projeto de 
Lei da. Câmara n9 148, de 1963 (nú4 
mero 619·Bj59, na Casa de Origem). 

'.;~~eo(i.~l;;o~ I que assegura aOs mensalistas, diaris4 
"f,~u.~~\o!Jaj[aa\"ca, tas e em.pregados das entidade<: au-
~ tárquicas ou paraestatais, n.o mínimo, 

"~~!!lj~~:"';;:!:!c.!~!!:!:...!~:"';;f.!!!!...)!!'ld~, dil'~itos oriundos da oonsolidação. 
"', Le!s do Trabalho. 

• 
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-4-
DL,>cus~ão; E:m turn,O únicp, da o;: 

'dação final do Projet? de Lei do ,-::e~ 
Ládo n Q 13-6~ (Ofen~Clda p~l:l Ccml?
são de Redaçao em· se,'u ~cer nu~ 
JUero .• de 19M) do pioje~", 1e L,eI 

. do Senado 'tio;> 13. de 1964, d~ autona 
',dQ Sr. J3p.natlor Jo,3..? AgriJ:!lJ?0' que 
Institui prêmio para mven.tol" de má

. :guina. desfil!m::.d~il'a de ~isnl. 

" '- 5·--
Discussão. emtUl.!l o único, ~u .reda

çáô final (oferecid...I .. pela Com~uao de 
faedação em. ~eu p.1re~er 119 1..041, de 
·1964) do Frójeto de. Lei do Senru.lo 
':n9 33\ de ~1964, de. 9;ut-oFla do 
Ie:enádor JOão'.AgrlpmO, 'qUe a,uu,ri,," 
:$ (!mlssão de sêlo· ~omemoratlvo " 
.~centenátl0 de .Camp::na Gr<U1dc, E3~ 
~ado~· da paraíba, . 

, -- 6 -- . 

DiÁRIO DO CONG~ESS()_ N~CION~L (Seção If)~ Setembro de 1964 ~ 

Srs, Senadores Bezerra Ne. Contrário 00 Projeto de Lei do se., Pelo Sr. LaMa dei Sil:e ='\ 
Barro,'; Wllron Gonçalves, I nado nO 24. de 1964, que "?:t'm- .o ragls- Favorãvel tfo Projeto d'o Lei .de CA.-
Al'Cher: icunc~se a Comis- ! tro paro tôdas aS tn'lllsaçoes de com- mãra ~n9 127, de "1964, que àutorjza ai 

COln1.m1cações e I pra @ venda sôble automóveis; SUpe.l.'intelldênêla. de Arn1azéllo.~ e S~::-' 

I F-avorável ao Pro feto de Lei d,a Câ- los (SAS)' Cl transferir para o patu-;' 
-e apl'ovp.d'a, EéIU r~t.riç6es, mura nQ 165, .. ~e 1964, que autOl'lZA mônio das Coopera.tiyas TritíCI)las do' 

a ata da r&'"J.nião anteriC'l'. o. ~od~ EX{'cutJ.~o ,s. abrIr-, p.ela Pre- Rio Grande do Sul dOs armazéns pros-: 
• • i ~eenCl.a. da Republõ.ca o créulto cspe· metIdo vender pela" Cornissã9· de Or .. ~ 

Dos Projetos constantes em p:1uta, ciaI de Cr$ 5'O,ocri.{,'{Jo,oO pma f;>,teUQer ganização de TriticuUura. ""Nüci~nal 
são relatado.!! os' seguintes: às deso~sas do Grupo "Executivo para. (COTRlN); e . 

Pelo Senador Eu,"etil0 Barros: as Ter.!'rtS da .S'uc1oeste do Paraná . , 
.> • • GZ'l'SO?); e " Favorá,yel à solicit.ação do S'r, 00-

- pele. diligênc;Q ao Mln:.'it.ep.o. ,da Rtvorável ao ProJf't.-c de Lei .da Cá- vOl'.nadar ao Estado ao ParJ:Í. Ilcs têr .. 
Aercnáutica., sôbre'o pl",?"jeto je ·Lel do mera n9 166, de 1964, que autor:,za ~ lhOS de projeto d.e .Resolução, @ Oft .. ' 
S'enado n9 28-63, que da ao aCr!:;PQrto Poder ExecuLi\'o a abrir pelO Mmis- êio· n.Q ' 320, de 1964"'SE .6, de 8 ,de se-: 

l~Gj~J~~C;b.:denominaçãO de. Aero- tério d~. F"awnda, o crédÜQ espc-c!al d~ tembro' de 19,64, '~m que' 9 Gove:rn~<lo.... 
Cr$ 51'.572.000,00. p.a.r.a. ' à~cnd'er àS dõ . Estado do Pará. comunica que .~A 

' T c ~m à máximo inteiê"sse 8 nJterBção Pelo S<>uad.'or Sebasti'<íQ ArchN: I d,espesa.. .. que .('speCL lca. . • d" R,oooluça·o n' 29', d~ 196,3. .'" ... Snbmelidos QS pareceres ~ .. d:.c;C!l1?§:ao .... "'" , , _ 
- pele. aprovaçãc do ?:'ojeto ~e Lei r vote.ç.ãp, s~!tl l'eStrlç.Ó€s, .são~ aprQva- Submetidos çs par,eceres à.. cliscUB.'ião 

da. Câmara.' nO 119-64, que dispoe ~O-I dos., . e võtaç.áo, ''sem restrições; sJio 11.prOva~J 
bl'~ á ~,êlDa de Prot,eçãõ do;:;. Ae:'opor- P~lo Sr Sigelredo- paChE!CD dos., . 
lp:;. . , 

Pelo s"en.ador Lopes da Coota: Favorável a .eménd~ de Plenário a.O Pelo Sr. Wilson ,Gonçazve.J: f Discuesão, em" turno únic·o: ~,··r~
dl1:ção final, oferecida pela ComlSSRo 
d; Redação, em seu Parece;-, n9 1.049, 
'de' 1964: d", !,rojeto' de LeI d.' Cã
-I'irtára nQ 34, de 1964 (n? 420-B/~3. na 
'Oa':6 de origem), Que autorJ:t;3, ,0. po
'dei" Executivo· a. abrir, pelo Mlnlst~-

l·rl0 da'· Edücação e Cultura, o cre
dito ,espe.cial ~e ~ ,Cr$ . 20.oo{1.oo0/1 
\·(,·jnte mílhões. de crU2;e~rO~)co-ml,ietas 
custOOl' n. 'eófç'ãó d;t5 obras 

, Projeto de Lei da .. Câ..'Uara. nO 109, de .~vorá;el ao· Pl~ojet~ de· Lei' de. .CÂ-·l 
- p~la apr-9yação do Pr.oJ.eto d.~ ~c~ ,196~, q1j.e· conce~-e i.~el1çJi~ de i..;npô~ mara.· n~ ·~63, de 1964, ,que auf:oriza.. 01 

Sena.do n
Q
'l49-63. C!ue aá o nO,m.e de rend'a. ,à Companhin. Si.der~;rgip.a Poder, ExeCutivo a abrir, ao peder I 

",Ael'Opqrto AJlton:o JÚ,âo", 80. ae-j1'faClonal" e, dá oütros pro ,V, iãê"ncins; e· Judiciário _ Tribunal Federal de Re-, 
rCporto. da. ,Cidade à,e: DClJr~dos, EZta- Ftl ..... orpv.el ao Projeto da Lei da Câ.- CursOs _ I") crédito suple~}lc-l!t~:r d.a; 
etO.de 1-.fatõ Grosso, .' ~ m..."ra no) 16::' ·de 1°ô4~ C'.ue autoriza o Cr$ 405 400, 00000 I' 

Sl.lPrnetidQS oos !,areeeres a. ·dlScu."sao PDder 'E>recJUi'o a "a.lJrir·; a-o ·Poder Ju- .0 parecer é ~aprO,-":>?vdo )?e~a Co~ .. 
e vofâ.çãO, 'sem r,eüriçóé$ siio-aprovQ~ dlCiário _ Justiça EleitQ.ra}. _ o cré-' sfi.o. _ 
dos. ' ,. dUo l:up!emenoor de Cr$ ; .. " ...... : 

Nada mais havendo ,A tratar, ('Jl- 226,131,375,40. 
cerra:'se a· reunino. lavrandc' ei! l'.1e- O,C; pal'e.cerI!~' são llPT:ôvados pclll 

pfaender, Secretário; a: P!;f- ,Ccmils5.o. ' 
ata, qU,e, uma vez apl"bv~da, será. 

'do proféssi{r Carlos CamP<?s~ 
.' '·-7-

PeTo sr: Bezerra. Neto . ' 

assinada pelo Sr: Presidente: ., 
, , Pelo Si. José Ermirl" 

Favorável ao Projet.a ,d'e Le! da Câ~ 
luara, n9 157. de. 1964, que fixa- ·novCs 
valores pl'l.ra. os símbolC1s dos oo.l'go.s e 
das funções gratificadas dos Quadros 
d'l Secrl'!ta"r'a do,r; ?:'ribunal:;; RegionaIs 
Ele:tcl"a.1,s .. € dq.. outras pro:v!dêncla$, 

'Favo;ã;el ao Prc1eto de Ler da Cã: 1 
ffiaro no 164, de 1964, que iS{!nta de 
ImpOsto d,e impórtacâQ 'c de ~ consunio 
~g111p~inen:to de o.ncta põrqtªor~. ") ',' 

Comissão dEÍ Finan<;as 
ltWNrAO REALIZADA EM 22 

, SET!'MBRODE 19M 

A ,Comissão 'aprova.' O' -'"parecer, 1 

S'r>m restri~õê,~, é o pe.ré.cêr 'aprova.0:: . As l? horas ci9 dia. 22 ~e ... se~inb~O 
de 1964, na 'Sala da COtnlssao de Fl
nanças, sob a. presidência, do senhor 
Danlel'Krieger pres~ntcs os senhOres 
rrineu 'BCl'nha;lSen, Lobão da Silvei -ro. SiO"ef.redo Pacheco, Wilson Gon:. 
çaiv.es," Be.,zerra· Neto., p~s-:()~ ·àe ~uel-
1'021 "Jo,se Ermirio, Vlctormo Frell'e é 

.dl? pela COn1!.::!>âo. • • 

N«da. mais havendo a trata.i-, eu. .. · 
cerra-se Q. reuniãó; lavrando' eu, Hu .. I 

gO ROdrigueS Flgu~Iredo; Secretá.rio: 
da. Comiss~, 8: f!l'~~!lt~ ata que,:' 
Uma vez .aprovada, será .a.ssi'iJada pelO ~ 
,Sr, Premd.ente. '.'. • 1, 

a sesão: 
a sessãO à,~ 15 h01'pS e C,OMISSÁO DE PROJETOS ,DO EXECUTIVO 

Pa;;:sIDENn:: SENADPR JOãO AGRIPINO 

A R I A Jcs'é Gu'ornard, reune-se a ComlS5AO 

~"i~~~~~j~i!~~g~'""'·1 <i~ Flnnuç'.M. ~~?:~;;;;;;,eeJ 
J,?Sé, S(l::tr~.s de OUveiTa. Filho 

PAjl.ECERES PllOFERIDO.~ , 
UAd hoo .... 

OS Senhores 
de Figueiredo, 

I,' ,AIos 'do Diretor Geral ' Rezende. Liru> 
. , Sá e AuréliO 

----'--_._--

Númé;o c' Ement,a 

, 
, Relato? COl}cllWãó 

, 

" 
PORTARIA N. 80, l?E ?LDj< ._, 

- se""r·EhBRli !l_'9M::. , ~ aprova-da-a 6,tn da reunjá{) 
uso de 

! 
--~,~~~~------~,~----~--~---

. " \ . f . ,~ 

set'retaria, do S'enado Federál. em 
15 de setembro .de 1964 .. -. Ev~naro 
Mend.es Vianna, Dir.etor .. GeroI. , -

1 Repub1-!cada por .t~r 'saíQ") c<?m 
corre.ções, 

con5tantes da. pauta 
os seguintes: 

Pelo ~r. Vlctorino Freir,,· 

ccntrário. ao Projato de Lei da Câ
no) 7, de 1964:: que cJ;'ia umIJ. J.!!s~ 

·Educe,ção Agrícola. no Muill
Pinheiro, E.s.t-?-d.o ~e Ml-

Projeto de ~I· da. Câmara,~ 73, dei Senador:' I Aprovox" ::...o 
'1964, que e.lt~ra disposições da .Lei[ Bezerra ;Neto ' Pavo'ráv-eJ.ment:e 
n .3 ,8(lÚ, .de 24 de dezembro de 1.960, .. ,'1 _ '. 
qUe aprova' o p1!ln'O de c.o6rden-Q,çãQ . 
a·~s 'atividades felaciona-ass C9IÍ'l o _ 
ca.rvão' mineral., - ~' '. " , 

.". ' ' - ' ~ t. 

Projeto de Lei da. Câmara n 75. dei 
1964, que h1BtUui SIstema para pro

·mover a. con.strucã'J de habitaçóes[ 
de f~terê3.se, social. . \ 

Senador: 
?ezerr~ ~~to 

AprOV.2.do • 
Fa:vor.tí,;YC~mel1te 

~----~~~--~~-----
"Se:1.ador: I Apro'Vado fe.vorA.

?OOO Agripino, 'I'. \'ollnente =ri 3 

de.Lei da CA
que Q.uto~a a 
ProletáriQ'~ a 

Leã-o XIII" Q, 

hriôvcl si.tuado na ru~ R:cardo :M:c.~ I 

ch3-do, llÇ Rio" de ~:melrD, } Projeto dt;f Lei da Câmara n 84, 4e 
A ·Comissão apn>va os par~ere~. 1964, qUe- extingue ,carg~ e ,crIa 

" e~alldM . outros, no Quadro da Sàéretaria 40 
Pelo' Sr. Pessoa de Queiroz Superior Tribunal l.1.ilitnr, e dá ou. 

Favorável a~ Projeto de Lei: da Câ~ iras providência!;'. '. , j' 
mara nQ 147 de 19&1; que dispõe sôbre --~---'-":"--"-~":"""'-7"--i:"----~-~-7"-i------~--

venda dá vinho em recipiente de - . . . - I 
~~~~~~t!oc~!~~~~~:];~~~~~;s~u~p~~"~r.l~o~r~~a..o esJ;a.belecido pela projeto de Lei· da, CâmaTa·n

Q 

85. de Senador: ,.' Aprovado· favo-$ênooo em vigor. e dA outras prO- 1964, que altera .a. Lei n9 4,1?1. de ~eftt de ~ rà:velmclüe com 
22" de· setmnbro dê 1984. 3 de: set~mbroc de 1962, a dá outras ,,' " as ell).endnn 
1.1en(les Vi.anna, é ~ pa·l'ecer aprova- providências, eUbmetlilo,--à, apre.cia.-
-' ----- ção da Câmara Oos De:nut9<lo-s ,nos :&epub1ic:uia~· por ter ,sa.fço cóm in- têrmos ooª"rt, 49 do Ato I11G.tltU:" • . I 
'corrcç1'je5. " . Pelo Sr. Ir,tneu J;30Tnhausen. cionar. - .7. 

- , . Fav.orável ao PÍ'ojetõ de Lei da CA· -------------~--il---:_---+_-:-'--mara n9 87, d~ Ul64, que' cOncede I 
isendio dOS impOstos de itnpCrtação c Projeto de"Ee! de. Câmara,' i!19 .00, de 
de éonsumo exceto a. tata de despe. .. , 1964, que isent,a -dos emoll.l.g}~ntos 

'I!i"-'~·I cho· 1, para e~uipamento a con.;ulares o . embarque de tlUAtro 
pela 'Emprêro. de. Na- .cen.tl'ais termelétl'icM. l 

. ões I veg'tçá<l Santa. catarin~ L!mitada, se- ,. 1 

SenMOl"' 
Wilson 

, Gop.çalvoo 

AQTOVlM!o 
FaV()r~velm"l1to 

As 16 horas. na, safa. de.;r Conuss . na cidade de ~ão F;a.nciscv do 1,/ 
do· senado Federal, sob a. pNsidê~CIQ. , ,.., t -~---c--'-:'--------c::-":"..,.--,.-~--""-------_...J do Sr'. Senador ;LOpes de qosta, pre-- Estado d,é santa Ga arma; . , 

" 



Sábado 26 blARIO 00 CONGRESSO NACIONAL (Seçiio 11) Setembro de 1~ 3427 
.:UI =_$ =1#$= sz __ 

_ _.S - . 
COMiSSãO DE BED6!<AQ Número e Ementa. Rclator I Conc!usfio 

I 
REl ... '\'J.'ORlO CORRESPONDENTE AO nms DE JUI,HO DE 1961 

I 
I PRESIDENTE; SENADOR DIX-HUIT ROSADO '. Projet-o de Lei da. Câmara n Q 57, dei Senador: I Apro\'ado 
I secretário: N~1..1ta Joanna OrlsJldo Verí.ssimo 

1964 (nO 1.9'0 .. B, de 1964. na Casa Seba.st::lo tv.;N. lv.7.19G4 -- de Origem) que modit:ca o art. 4~[ Ar(.uer 

I , 
-c PARECERES PROFERIDOS da Lei no 3.737. de 28 dE' março de' :-- , 

1960, que transferiu para o pOd'el'l 

! I 
Legislativo e sujeitou à flUa. a.omi-I I 

Número e E.menta Relat{lr conclusão Distração, os canal, de ondasl I , 

I 
curtas e médias da Rádio Min,stc- I :rio da Educa~ão e Cultura, com os 

projeto de Decreto Leg~slativo nQ 16.1 
I respectivos equi~ament.os I, I 

Senador: 

! 
Aprovado I 

de 1964 (n9 62-A. de 1963, na casal 'VaIfredo DCN, 26.6.19M .~ 

de Origelu) que aprova Os Estatu- Gurgel , Projeto de Decreto Legislativo nQ 33,) 
I 

to; para Conservação e Resta ura-I - , Senador; ! APwvado 
ção de Bens Culturais, cr1ado em t de 1964 (UI? 123-A, de 19(H, na casa~ Júlio Lei DCN. 16.7.1964 . , 
Resolução da IXQ. Sessão da Can'- I de Origem) que aprova a Conven-

I 'ferência Getal da. Organização das j • ção sôtl"e a organiza cão e a per.! 
Nações unidas para a Educação, a I lSonaUd.1.d'e Jurídica dã Repart.ção 
Ciência I e a, Cultura (UNESCO) Hidrográfica Internacional, firma-! 
reaU:z-ada em 1956. I da pelo Brasil a 24 de <lbril de , 

I 1959. I I -
I Projeto de Decreto Legislativo n!) 18,1 Senador: 

I 
ojeto do Decreto. Legislativo n9 15, Senador: I AProvadQ Aprovado 
de 19l14 tn9 3I-A. de 1959, na Casa waUredo I DCN.27.6.1964 de 1964 (nO 56-A, de 1963, na Casa! Júlio Leite DCN. 1~.7.i961 

de Origem) que aprova o Acórdo Gurgel de origem) que aprova 00 Atos fir-
entre os Estados unidos da Amé- r ! 

, mados no XIV Congre."o da uniãO) 
;rica do Norte e o Brasil para o es- Postal Universal reali2'sda em 
tabelecimento de uma Missão Na~ ottawa, Cana-<i'á, em 3 de outUbrO! 
val Americana no Brasil. 1 

de !j)ó7. 

I Projeto de Lei do Senado n9 
I I 

~C'Ilda do Senado ao Projeto de Senador: I Aprovado 11, de Sena<1or: I Apr..:;vado 
Decreto Legislativo n 34, de 1964 Walfredo j DON, 26.6.l9ll4 1963, que dispõe sObre a readapta-) Ju\io Leite , DCN. 16.7.19,4 
(n 124·A, de 1964, na Ca.sa de ori- GUIllel ção a que se refere o capítulo X da I 
gem) que dispõe sõbre a aplicação Lei nO 3.780, dê 12 de julho de' 

do Decreto Legi$wtivo. n 19, de 1960. I I 
1962. ) 

Projeto de Decreto LegislaLvo nQ 19,1 i 
I Senador: 

\ 
Aprovado 

roJeto de Lei do Senado n 14, de Senador: Aprovado. de 1964 (nQ 63 de 1963, na Ca.3a de: JUlio Leite DON. 15.1.1904 
1964, que dispõe sóbre a doação ao - Dbc-Huit I DON. 24.7,1964 Origem) que mantém o ato do Trl_1 -
Estado do pará, de próprio federal, Rosado bunal de Contas da União denega-! 

pará nele ser instalado Q Tribunal tório de registro ao contrato cele. , 
-, brado entre o Instituto de Zoot.éc-

, 
Regional Eleitoral dlU,(uele Estado. \" I I nia do Departame::1tQ Nacional de 

PrOdução Animal do Mipístérlo da ,. I 
I Agricultura e a firma GIRB S A" , I 

rOjeto de Le! da Câmara n 98, de! Senador: 

! 
AProvado Comércio e Ina"ú~tl'iQ para. torne· 

I 1963. \n 64'l-B, de 1963, na. Ca~a Dix-Huit DON. 9.7,1004 cimento pela segunda CCF:1tl'9.tante, 
de Orig-em) qne modifica. o art. 16, Rcl;ado de um caminhão a óleo diesel até . 
da Con.,oJidação das LeIs do Tra-\ l 

'1 toneladas. 
balho aprovadQ. pera Decreto-lei I I 
no 5.425, de 1 de maio de 1943. 

I 
Emendas do Senado ao projeto dei 5ena<1or: I Apr.Jvact.o 

J Lei da Câmara n? 48, de 1963 (nti· JUlio Leit.e I DCN. ]6.7.1%4 
rojeto de LeI do Senado nQ 63, de Senador: AProvado mero 4.606-B, de 1958 na Casa de I 1963, com alteração da Câmara dos Dix-Huit I DON. 9.7,1964 Origem) que reEStrutura o Quadrol 
Deputados, que modifica a Lei nú- Rasado I de Oficiais do Erército e dá outrM 

I mero 4.156, de 28 de novembro de 

l 
providências. 

1962 que altera o Fundo Federal I 
de Eletriflcaçflo. I 

____ o --- _. - ~_. --
I Projeto de Decreto Legislativo n' 3,1 D;n.::u)or: 

I 
I kprm 1")0 

\ i de 19t14 (n9 118-B, de 1962, na Casa Jtdio Leite I DCN. IU.I'54 
rojeto de Decreto Leg'.cslatlvo n Q 1, Senador: I Aprovado de origem) que aprova. O Acórdo , 
de 1964, (n. 166·A. de 1963, na Sebastião DON. 10.7.1964 ' de Comércio e Pagamentos firma .. 
Casa de origem) que aprova o Archer dos no Rio de Janeiro pelos Go-

I 
Acõrdo cultural entre os Estados 

! 
vêrnos dos Estados unid~s do Bra-

Unido.') do Brasil e a Espa.nha, Gil e da República Popular ds. Po-
assinado em Madrid, em 25 de Ju- lônia, aos 19 de ma.rçO de 1960. 
nho de 1960, . I -, 

i mendas do Senado ao Projeto de Senador: 
, 

Projeto de Lei do Senado n' 109, dei , Apro-vado Senador: AnrovMo 
Lei da Câmara nO 7-5, de 1964 seba~c;tião I DCN, 11.7.1964 1003, que altera a redação do pará- Set- tião I DCN. l<;).7.1964 
(n. 2.006-B, de 1964 na· Castl. de Archer I -, ifrafo único do artigo 899 da Con- Archer I Origem) que institui sistema para 

f 
, solidação das Leis do Trabalho.! 

promover a construção de habita· 
, .. 

aprovada pelo Decreto-lei número\ 
ções de interesse noiacIlGl. I 6.452, de 1 de maio de BfJ3, I I , 

I'ojeto de Lei do Senado n 9 50, de Senador: 
I 

Projeto de Lei da Câmara n? 38, deI 
i 

Aprovado Senado!': 

I 
~, n.:·ovado 

1963, que dispõe que, pela morte do S-' stião DCN. 11.7,1964 1964 n9 3.237-B, de 1961, na. Casa Sebastião DCN .... !5.7,19G4 
empregado, seus beneficiário.s téTão Arcber de Origem) que acre::centa do~ Archer 
direito de haver, diretamente do parágrafOS ao artigo 11 da Lei I 
empregad.ol', uma reparação, paga n 9 3.807, de 26 de agÔsk d~ 1960 I na forma do disposto no art, 478, (Lei Orgânica da Previdência So-
da COruiolfdação das Leis do Tra- eia1) . , 
balho, aprovada. pelo Decreto-reij . -
n? 5.452, de 1 de maio de 1943. Emenda do Senado ao Projeto de Lei Senador: I .l.-~'ovado 

'-- da Câmara nO 12, de 1964 (n9 492·A SebastiãO I DC:f. 24.7.íF64 
I de 1.963, na casa de Origem) que • ! ... 1<.:ho : 

·Ojeto de Lei do Senado n. 137, dei Senador: ! altera.. a <t..enominação do .dIstituto 
1963, que autori?:a o Poder Ex~uti· Seba.s~iã-O de ApO'.3entadoria. e Pensões dos 
TO a emitir Eiel'Js comemorativos do Archer I Aprovado Marítimos <IAPMj para Instituto 
centenário <la Assoolação oo~er-I DCN. 11.7.1964 de Apooentae:oria e Pen.sões dos. 
ciaI do Pará. 1 Marítimos e Portuários (IAP1iP) .. 

I I 
---~- . - .,. ~ _ __ • __ ..J 

I 

" 

l.( ~.~ , ~ 
: .~ .... 
, '-.,.;; 

~ 
..1 
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Núm'ero e Ementa . 1] Rela~or - 11 conclu.são NÚllil:ro e Ement~ I Relator I cuuclusãio 

;rOjeto de Lei do Senado nO 27, de! 
1964 que dispõe sôbre via.gens ao 
<txt:- :Dr do pes.'ioal docente e admi
ni:3trativo. <L'tS Universidades Fi-I' 
4ierais. . --

'projeto de D:C:f'to Legislativo nll 47.\' 
de 1963 (n9 72-A, de 1963, na Casa 
de Origem) que aprova Os TIrmos 
da Convenção Internacional para 
Proteção aos Artistas IntérpretéS 
(lU EXecutores, aos produtores de 
Fonogramas e a03 Organismos de 
Radiodifw:ão, reali.zada em Roma, 
Itál:a, em 26 de outubro de 1961. 

Projeto de Dzcreto Leg.islathr~ n(J 36.1 
de 1964 (n9 12-B, de 1963 na Casa 
de Origem) que aprova' a llCon_ 
venção relativa ao exame medico 
dos peScadores (no 113) c0ncluida 
-em 1959, em Genebra, durante a 
XLIII Sessão da Conferência In~1 
ternacional do Tral'>alho. 

projeto d~ De.::reto Legislativo nO '11.1 
de 1964 (n9 92-B, de 1963, na Casa 
de Origem) que aprova o Tratado 
de . Proscrição das Exper:ências 
com Armas Nucleares na Atmosfe
ra. no Espaço Cósmico e sob a 
água, finnaó'o pelo B:a;ril em Mos
c:)u, a 9 de agôsto de 1963. 

, ( 
Projeto de Lei do Senado n9 14, dei 

1964, que dispõe sôbre a doação ao 
. ~ta,do do Part\, de próprio federal, 

para nele ser instala-o."b o Tribunal 
Eleitoral daquele Estad':J. Relativo! 
ao Projeto, a Comi.::ão declara ter! 
acolhida 'a em€..'llcta de redação ofe
recida pelo nobre Senador Zaca
rias de Assunção, que corrige o na.-\ 
me da Avenida Padl'e Eutiquio. 

Projeto de Decr€to Legislativo n9 6. 
de 1964 (n9 llO-A. de ~961. na Casa. 
de Origem) que aprova o Convênio 
de Intercâmbio Cultural entre 00 
Estados Unidos do Brasil e os Es~ 
tados Unidos Mexfeanos, assinado 
no Rio de Janeiro, em 20 de janei-t 
ro de 1960. , 

I 

Projeto de Decreto LegislatiYo no 4.1. 
de 1964 Cno 26-A, de 1963, na. Casa. 
de Origem) que aprova o Âcôrdo 
sôbre serviço militar entre a Brasil 
e a Itália, arSsinado em 6 dé setem· 
,bro de 195.8, na c!dade do Rio de 
Janeiro. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 41, 
de 1963 (n~ lO-A, de 1963, na. Casa 
de Origem) que aprova os py,otoco:' 
los de Negociações Tarifárias, rea
lizadas com à. Austria, Austrália. 
Dinamarca. Estados Unidos da.' 
América. Finlândia. Japão e Sué· 
da, sôbre o Acõrdo Geral. de Tari
fas Aduaneiras e ComérCio <OATI') 

:.no período de novembro d-e 1960 a 
jnnho de 1961. 

Senador: 
sebastião 

Archer 

Senador: 
sebastião 

Archer 

Senador: 
sebast.jão 

Archer 

Senador: 
sebastião 
Arch~r 

Senador: 
sebasriãO 

Archer. 

Senador: 
Sebastilo 

Archer 

Senador: 
Sebastião 

Archer 

Senador: 
Sebastião 
. Archer 

I 
I 

AI)rovado 
DON. 24.7.1964 

Aprovado 
DON. 24.7.1964 

I 
II Ap1"ovado 

DOI'!. 24.7.1964 

I -

I 

I 
-/ 

I 

! , 

Aprovado 
DON. 24.7 .19M 

Ap!"ovado 
DCN: 24.7 .111M 

Aprovado 
DON. 24.7.19Gl 

, 

I 

I Ap:rovr.do 
DON. 24.7.1964 

. 
, 
! Aprovado 

DON. 307.1964 

----------------------.~------~~--------~-I I 
Projeto de Resolução n? 30. de 1964, 

que suspende a execução dos arti
gOS 67, § 19, 83, números 2 e 3 e 
120, nO 3, da Constituição do Esta
do do Piaui e 53, § 39 do resp~t1aro 
Ato a"lru; Disposições Constitucionais 
Transitórias, dispositivos declara
dos inconstitucionais pelQ Supremo 

_ Tribunal- Federal. 

Senador: 
Sebastião 

Archer 

I Aprovado 1'" DON. 30.7.1964 

I 

Projt'tQ de De.creto Legislativo n9 43.t 
de 1963 (n-9 3O-A, de 1963, na. casa. 
de Origem) que a.prova as contas 
do Senhor Presidente da. RepúNi
ca. relativas ao exercício de 1958. 

Projeto de Lei do Senado n9 109, ne:1 
1963, que altera a redação do artigo 
899 da conSOlidação das Leis dOI 
Trabalho, aprovada pelo Decreto
lei n9.5.452, de 1 de maio de 1943, 

Proje"tQ de Decreto Legislativo nú-I 
mero 37, de 1964 (nO 55-B, de 1963, 
na Casa. de Origem) que ratifica 
nos têrmos do art. 66 inciso li da. 
COnstituição Federal, na "COnven
ção relativa às condiOões ',Jie em
prêgo dos' trabalhadores de fazen
das" conclUída em Genebra, em. 
1958, por o-cas!ão da XLII. Sessão 
da conferência do Trabalha, res
salvados os artigos 15 e 20, itens -
2 e 3. cuja ratificação é denegada 
com- fundamento da própria Con-
venção. L \ 

py.ojP.to de ResOlução nO 31. de 1964'(' 
que :suspende a execução do art. 2Q 

da Lei Fed'eral nq 2.622,' de 18 de 
outubro de 1955, , 

Sella.dOl': 
SebMtião 

Archer 

Senador: 
Lobão da 
Silveira. 

Senador: 
Lobão da 
Silveira 

Senador: 
- Lobão da 

Silveira. 

I 

\ 

I 

I 
I 

Arll"Ovado 
DON, 30.7.1~ 

Aprovado 
DON. 30.7.1~ 

Aprovado 
DC!i'. 30,7.111M 

Aprovado 
DON. 30.7.111M 

projeto de Resolução nQ· 18, 
que .restabelece a tribuna 
nário. 

de 1003, 
do Ple~ 

Senador: 
LobãO da 
Silveira 

I 

I Aprovado 
DON. 30.7.1_ 

I . 
COMISSÃO DE SECURANÇA NACIONAL 

REL~TÓRIO CORRESI'O]';'DENTE AO Ml!:S DE JULHO DE 1964 

PRESIDENTE: 3ENAD0R ZAOARIAS DE ASSUMPÇ,AO 

s.ecretári?: Alexandre Pfaender 
ASS~S.30:~S: Paulo Figueredo 

l'ARECERES PROFERIDOS 

j 

Núnle1'O e Ementa I Relator 

" 

P.L.S. 51-63. que cria. DO Ministério senador: 
da. Marinha o Museu Fluvial e Ma- . OScar Pa.SISOS 
rUimo e .flá outras providências. 

. 
P.D.L. 4-63, que Il1lrova o acõrdo~ Senador 

sôbre o serviço militar eritre o OSCar Passos 
Brasil e a Itár:a, assinado a 8 de 
set.embro de 1958,. no Rio de Janei-
ro. 

I 

\ 
I 

I 

r 
P.D.L. 23-63, aprova ~ texto doi 

AcOrdo de Cooperação no Gampa' 
das Utilizações Pacüicas da Ener~ 1 
gia Atômica, entre. o BrasU .a_.B Co-j 

Senador i 
E!'mírio Moraes I 

munldade Européia de Energia1 
Atômica. (EURA TOM) , celebrado~ 

..... 

' . 
.conc1u.S"!to 

Pela rejeição 
Aurovado . 

Pela. aprovaçál 
Aprovado 

Pela aprovaçã.. 
Aprovado 

em .Br.as~ia. a 9 de junho de 1961. i I 
. I 

--------~------
RESUMO 

N'úmero de Reuniões: 2 
~arec-eres Proferidos: 3 

! t ..5llia. 6 de agôsto de 1964 
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COMISSõES P~RMANfJNTES 

MESA 

Presidente - Moura Andrade 4 PSD, 
\I~Cf·pl'e~>1c.eIJ'..~ l\Iogueln. dt Gama (PTB>. 

1.° Secret!lrio - Dinnrte Marls (UUN) 
.:I.' secrrta.rtt - OllQel'tt,. Ma.rlnIlo 'PSD, 

-S,l secretArio - Adalberto Seus eP'l'B. 
4.' 8ecret,arto - Cattete PtnheirO IPTN) 
I' SUfllt~!I!e - JoaqUIm Parente IUlJNI 

& ~·JP.er::te· '.'!' , P~ill 

S.;) Suplente - Vasconcellos Tôrres ,PTBl 
4.0 Suplente - Herihaldo Vieira 18C'm I~genda 

REPRESENTAÇÃO PARTlDARIA 

- BPD 

PARTIDO SOCl.Ai. b.El\10CRATICO ePSDI - 22 representantes 
Jose UUl0mard - Acre 12. Antônio Balblno - BaNa . 

\ 13. JelferEOD de Aguiar - E. Santo 
I 14. Gilberto Martnho - Guanabara 
, 15~ Moura Andrade _ São PaUlo' 

I. Lullao du Silveira - Para. 
I. EugênIO Barros - Maranhão 
I. Sebastião Archer - i\1aranbão 
;. VtC'tortno Freire - Maranhão 
L Slgerredo Pacheco - PiSUl 

16. AtlUo Fontana _ Santa 'Catarlna 

r. Menezes Pimentel:"" Oeará I
' 17. Guldo Mond!n - R. G. SUl 

18. BenedIto Valtndaref. - M Gerais 
~. WilsoD Gonçalves - Ceará 

Wallredr Ourgel -' R. G. Norte 
). Ruy Carneiro - Parafba 

19. Fillnto MUlIcr - MatC' Grosso 
. 20. JOSl! FeUciano _ Galãs 
1 21. Juscelino Kubtt5ehek - Goiás 

22. Pedro Ludovico - Gofâ.s l. Leite Neto- _ Sergipe 

P~lDO I'RABALBlSTA BRASILElRO 'P.TEI - l'"t I"t'plcsentantes 

1. AdaJberto Sena. - Acre \ .10. PesSoa de QUClrOZ _ Pernambuco 
[lo Oscar Passos - Acre 11. JOSé Erm1rià - Pernambuco . 
~. Vivaldo Lima. - Amazonas . 12. Silvestre PérlCles - Alagoas 
I. Edmundo Levi - Amazonas 13. Vasconcelos I'ôrres - Rio de Ja-
~. ArthUI Vlrg1l10 - A.m:azonna neiro 
5. AntOnio Jucâ .:. Oearâ 14. Nelson Maculan - Paraná 
7. Dlx Huft. Rosado - R.O, Norte 15. Mello Braga _ paraná 
~. Argemlro de FigueIredo'"" Paraíba 16. NogueIra da Gama - M. Gerais 
BarrCl~ Carvnlh9 - Pernambuco I 17. BfZel1"a Neto - Mato Gr.osso 

UNlAo DEMOCRATICA NACIONAL (UDN) - 15 representantes 

1. Zac-tl<u'las de Assumpção - Parê. 
O. JouQUim· Parente - Plaul 

9. Padre Calazans - São Paulo 
lO. Adolpho Franco - ParanA 

S. José Cândido - PIOU1 11. Irineu t.::>rnhEtusefl S catarIna 
4. Dlnarte Mnrl2 - R Q. do Norte I 
11. João Agripino - Paralba 

12. Antônio Carlos _ S. Catarina. . 

8. Rui PalmeIra - Alagoas 
13. DanIel Krleger _ Rio Qrande do 

Sui 
'I .• Eurico Rezende - E. Santo 
B. Afonso Arinos - Guanabara 

14. Milton Campos _ Minas Gerais 
15. L<>pes da Costa - Mato Grosso 

PAR'I'IDO LiBERTADOR (PL) - 3 representantes 

1. AlovsIo de Carvalho _ BsMa 2. Mem de Sã - R. G. do Sul 

PARTIDO rRABALHISTA NACiONAL 'PTN) -: 2 representantes 
1. Cattete Pinheiro _ Parâ ,2. Llno de Matos - 6. Paulo 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA (PSP) - 2 represéntantes 
Rrnll GIuberti - E. Santo , 2. M.1guel Couto _ R. ·de Janetro 

PARTIDO SOCIALISTA BRASII$lRO <PSB) - I representante 
1. Auréllo VIana - Guanabara 

MOVIMENTO TR.Al3ALmSTA RENOVADOR (!\4TR) - 1 representanto 
1. Aarão Steinbrueh - Rio d.e Janeiro 

PARTU10 REPUBLICANO (PHI 

1. .roIlo Leito - Sergipe 
1 represént'an ta 

PARTIDO DEMOCHATA O<tISTAO (PDOl - 1 represenbnt. 
1. AmOD de Melo - Alagoas 

5EM !.EGENDA 

1. Josaphat Marinho - Bn.bla " :a. Heribaldo Vieira - Sergipe 
RESUMO 

.partido Soclal De.mucràt1co CPSl)' .•••••••• ~.......... 23 

.t'arWI(j l'r&.baJh1st·a Bl'M1!elro· lPTB) ••• 0 ••••••• 0 •• 0 • 1'1 
União Democrática NaciOnal IODN).................... 15 
Part1do I.tlbertadoI 4PLl ••.••... , ..••• '0 •••••• 0 •• 0"-' 9 
Partido frabalhJsta Nacional j Pl'N) ......... .a,...... 3 
Partido Soctal ProgressiSta (PSP) .•••••••••••• "' "0' ". !l 
Partido Social1st.a Braslletro (PSB) •••••••• _ ...... ,., 1 

. Partido Republicano fPR) ................ ~ ........ '..-.. 1 
Partido Democrata Cristão (POC). . ..•••••••• 00 ••• lO 1 
Movimento .Trabalhista Renovador <MT"R) ............. 1 -64 

2 Bem legenda •••••••••••••••••••.••..••••••••••••••• "0 

...:..' ~, ~O~jltj"'~' .... ;!I."'.~~,_. --,,~ 

r. 

BLOCOS PARTIDARIOS 

Bloco Parlamentar Independente 

PSP ••••••••••••••••.••••••.•••• ~"_""" •••• ~ Senadores 
2 Senadçres 
1 Senaáol' 

p'rN ..................................... . 
PB..H: ••••••••• " ••••••••••• "," •••••••••• 0:.' 
P"k .•••••••••••• o 00 •••••••••• 0 ••••• 0 •• 0 ••• 1 Senudor 

1 Senador' 
'I Senador 

!Io-l rR " .............. 0 .................... ,. 

PU(.; ..................................... . 
Sem legenda •••••• "-' •.•••••••• '" " ••••••••• 2 Senadores_ 

Llder do Governo 

Dantel KrtegcJ IUUNI 

10 Se.nadores 

LIDERANCAS .. 
V1.ce·Lltlcr 

~l,'tn dí' Sã 

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE 

' .. fder: Lfuo de M.a.to.s lP'l'NJ. Júl10 Leite - ! i?H 

I Jooaphat M:u-inhu .1set legenda), 
'.'. Aarão Steinbruch ~ ~:lTR) Vice·Lfderes 

MIguel Cout!) iPSl?1 
AuréUo Vianna (PSB) ArnOD de Mello lPDC) 

í'i - PARTIDOS 
, 

PAR'IlDO SOCIAL DEMOêltATlCO 

(PSD) 

PARTIDO LIBERT ADOR 'PLI 

LIdar: Mero de Sà 
Vice-Uder: Alpys10 de CarvaJho 

Lld!Jr: Flllnto MUllo. 

V1ce-Uderes: 

WU.soo GonçaJvel. 
SlgefredQ Pacheco 
Wa,lfredo Gurge) 

PARTIDO SOClAL PIWGRESS1S'I;A, 

Llder: Miguel Conto 
Vice-Lidar: RauJ Giubert1 

PARl'IDO l'RABAl,HlSIA 
NACIONAl. <PTNl 

PARTIDO !'RABALHISTA ~ 
BRASILEIRO (PTB) 

LIder: LJno de Mo tm~ 
Vice:.Líder: Cattéte PtnheIro 

Llder: Arthur VlrglllQ 
Vlce-LIdere, 

Bezerra rPeto 
Oscar Passos 
antOnio Jucâ 

W - .PAu'riDOS Oi:. Oi\]' SI) 
REFR;>;;SENTANl'~ 

MOVIME1'ITO !'RABALH'l>'1 A 
RENOVADOR <MTRI 

Representante: Aarlto StctnlJ11lch ' 

'PARTIDO DEMOCRATA CruS'fAO 
ONlAO DEMOCRATlCA NAOIONAL . tPl>C) 

(UDN) , 

ua .... . Daniel Krleser 
Vlce-Lldere.: 

Eurlco Rezende 
Adolpbo Franco 
Padre C~lazans 
Lopes d~ Costa 

RcprCSGDta.nt-e~ Arnon de Mello . 

PAR'I.'lDO REPUBLICANO 'PR) . 
'Representante: Júlio Leite 

Ii'ARTIDQ SOClALlSr A 
BItASILElRO {PSB, 

Representante: AuréUo Vlanna , 

I:lQRiCUL TURA 
PresIdente _ CJ.onndo, José Ermlr10 (PTB' 
Vlce-Presldont .. - aenadc» Eugênio Barros <PSDl 

TlÇnlar .. 

EUgênio Barros 
José Fellciano 

TItulares 

José Ennlrlo 
DIx·Huit RoSaclo 

TItulares 

Lopes cta Costa 
AntOnio Carlos 

OOMPOSIQAO 

1'60 
Ouplcntes 

1. Attillo Fentllu9 
9. Benedito Valladnres 

l?TB 

r;fJcl 

Suplentes 

1. Melo- Braga 
9. Argemiro do FigueiredO 

Suplentes 

1. O:tnlel Krle!lér 
3. João Agripino 

B.P.l. 
TItulares SUplente. 

, "iJ"nflO J..,e1te . ' Ra.uI 01uborti (PSP) 
Becretârl0 _ 3006 Na:? Dantas • 
ReWll\lo5, _ qulntno-.!eIru, á:> 10 bOI" 

., 
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CONSHTUIÇAO -E JUSTiÇA 
Presidente Alonso Armos IUONI 
Vice-Presidente - Wilson Gonçal\'es (PSD) 

Titulares 
Jefferson de I\gUJal 
AntotJlc l:3alhlOo, 
\VOson Gonçal .... es 
Ruy Carneiro 

ritulares 
Edmundo Levl 
Bc:i'ierrs Neto 
ArthUl Virgilio 

l'itul.arcs 

AloySio de Carvalho lPL) 
Atllnso ArInos 
Milton Campos te) 

, . 
CÓMPUSJÇAO 

P8l> 
Suplentes 

I Menezes Pimentel 
2 Leite Netlo 
3 José Fe1iC'lano 
4_ Fllinto M Uller 

P'rB 
Suptent.es 

1 Argernlro de Filimeireao . 
3 OscaJ Passos 
2 Melo Braga 

UDN 
Suplentes 

L Dan1el Krlege1' 
2. João Agripino 
3. Euri-( co R.ezende , 

B_P.l. 
Tit.ulares Suplentes 

Josapha Marinha tsem legenda} Aarao Steinbrucb lMTW' 
Secretàrta _. Marta Helena Bueno Brandão. 
Reuniões - Quartas-feiras à!; 16 horas 

;)ISTRITO FEDERAL 

PRESillENTE: ~enadoI Aurélio Vtana 

VICE·PRESllJENTE: Senador Pedro Ludovico 

Titulares 

Pedro Ludovico . 
Fil1nto. \1üllm 

OscaJ PaJSos 
Edmundo LeVy 

EUrico Rezende 
AntônIo Carlos 

P. S. D. 

P. T. B_ 

Supleo~e.:, 

José . Fellciano 
Walfredo Gurgel 

Melo Braga 
Antonio Jucâ 

O. D. N .. 
zachar1ss de AsSumPClLo 

B. P. 1. 
Lopes da Costa 

AuréUo Vianna Lino de Mattos 
BECRE'! ARIO:· Ar~cy Q'Re1l1y de Souza 

REUNIOES: S--feiras. - às 16,00 noras O , 
ECONOMIA 

rl·CSlueme - Leite Neto tPSD) 
Vice-Presidente - JOSé Ermlrlo 'P'I'B' 

Titulares 

Leite Neto 
Attlllo Fontana 
José Fellclano 

TItular .. 

José Ermlrlo 
MeJo Braga 

Supleot8D 

Adolpho Franco 
Lopes da Costa 
lrtneu Bornhausen 

TItular .. 
Miguel Couto IPSP, 

OOMPOSIÇAO 

1'50 

PTB 

UDN 

Juplenteo 

1. Jefferson l1e Agu1U' 
2. Sigelredo Pacheco 
S: Sebastião Archer 

Suplenteo 

1. BeZeIT8 Neto 
2. OScar Pnssoaa 

Tltula.re8 

1. José. Oândldo 
a. Za.chart.. de IltISUmPÇllo' 
B. Mem ae SI. IPLJ 

B.P.I. 

Becretãrta - Aracy o·Rem,. 
ReunlÔO'O - quInt ... -felraa .. às 

Suplenteo 

Aurélio Vlann8 IPSB)~ 

15.30. 

EDUCAÇAOE CULTURA 
Presidente -- Menezes PlinenteJ (PSD) 
Vice-Presidente - Padre Calazans (PTBli 

Titulares 
Menezes Piment.el . 
Walfredo Ourgel 

COMPOSIOAO 

1'50 
Suplantei. -

1. Benedito ValladOl9ll 
a. Bigefredo pacheco . 

(-) LicencIado. SubsUtufdo pelo Sr. Eurlr-o Rezende. 

• 

( ritulnr.e3 

. Pessoa de Queiroz 
Antôl1Io JUea 

I'llulares 

Padre CaJazans 
Mem de Sã I PL) 

PTl' 
Suplentes 

1. Edmundo t....eVl 
2. ui~llldo Lima 

UDN 
S~plentpJl 

1. Afonso Arlno~ 
2. Milton Campoa 

B P_l. 
I'Jltllares. Suplentés 

Josaphat Martnho l8ern legenda' Llno de Mattos tP'fN) 
Secrettlna - Vera Alvarenga Mafra. 
Reuniões - quarta-feIras às 16 horas. 

FINANÇAS 
Pre>:Jdent.e - Argemirc de t<~iguelredo (P'rB) 
Vice·President.e - DanIel ·Krieger tUDN. 

TífUlares 
VlctQrino F'relre 
1...003(; da Silveira 
Slgetredo. Pacbeco 
Wilson Gonçalves 
Leite ~to 

rUulares 
ArgemIto de. fi'igueiredo 
Bezerra Neto 
Pessoa de QUe1rOZ 
Antônio JucÍl 

I'itulares 
Daniel Kr1eget . 

·lrtnen Bornhausen 
Eurico Rezende 

['itular 
Mem de Sá 

TItulares , 
LIno de Mat.os tP'l'N) 
Aurélio Vianna IP&l3l 

COMPOSIÇAO 

PSIJ 
SupleHte.J 

1. Attillo Fontana 
2. Jose Ouiomard 
3. Eugênio d.e Harr08 
4. Menezes Pimentel 
5. Pedro Ludovico 

PTB 
Suplen·tes 

J.. José Ermlrto 
2. Edmundo Levt 
3. Melo Braga 
4. Oscar Passos 

""'PN 

PL 

1. 
2_ 
3_ 

Suplente9 
Milton Campos 
João AgripinO 
AdolphO Franco 

Suplente 
Aloysio de Carvalho 

B_P.I. 

1. J11110 LeIte ,PR, 
Suplentes 

2. Josaphat Marinho (Sem lellendB 
Secretário - Cid BrOgger 
Reuniões - Quartas· feiras. 

INDOSTRIA E .cOMÉRCIO 

Presldente - Senador Jósé Fellctano (PSD) 

Vice-Presidente - Senador Nelson MaCUlan (PTB\· 

OOMPOsrQAO 

TitulareD 
;r .José Feltctano 

At1llo Fontana 

Nelson Maculan 
Barros de CarvalhG' 

. AdolphO Franco 
lnneu Bornhaus80 

PSD 

PTB 

UDN 

B.P.l. 

Buplent.ei . 
Lobão da SUVetr8 
SebOBtllio Archer 

Vivaldo LIma 
Oscaz Passos 

Lopes <Ia Costa 
EUrIco Rezende 

AarAo Stelnbruch Raul Olubertl 
r- 8ecret4rla _ Marta Helena Bueno Brandlo-

, r Reunião _ QuIntas-telr ... , às 18.30 bar .... 

~ 

LEOISLAÇAO SOCIAL 

PRESIDENTIIl: Banador VIValdo LIma IP.T.B.' 
VICE-PRESlDElITlI:: Senador Walfredo Ourgel IP .;'.D.). 

TItulares 

Ru1 O",-nelro 
Wal!redo Gurgel 
AttI1Io Fonl:rula 
Eugênio Barros 

Vivaldo LIma.
AntOnIo Jucã 

11'. S. D. 

11'. T. B. 

u. D. N. 

Suplentes 

LeIte Neto 
José Gulomard 
Bigetredo 'Pacheco 
Lobão da SUveu. 

-Edmundo Levy 
Pessoa de Queiroz 

EurIco Rezend& Lopes da Costt.. . 
Antonio Oarlos Zacharlas de ..l.ssumpçAo 

P. 8. B. a M. T. R. 
Auré110 Vianna AarAo 3telnbrnch 

SEOREl' ARIO: Olludlo 1. Oarnelro Laal 

REUNIOlil8: 3.-telr .. - às 15.00 horas 



MINAS I ENERGIA" 
p,tESll)EN'l'E: Senador Josapl1at Marlnbo 'P.S.I.) 
VICE-PRESIDENTE: Senador JO'6 Ermlrto 'P.T.S.I. 

Tltu1a'refl 

Benedicto Valladarel 
'Jefferson de Aguiar 

P. S. O. 
Suplent.es 

Pedro Luduvtco 
Fillnto MülJer 

José Il:rmtrlo 
Al'genüro de Figueiredo 

Nelson Maculan 
AntOnio Jocá . 

João AgrIptno 
AntOnio O'lrlos 

. U. D. N. 

S. P. I. 

José Cândido 
Afonso Arinos 

. Josaphat MarInho Júl10 Leite 
SECRETARIO: Cláudio l. Carneiro Leal 

POLICONO DAS S~CAS 
PRESID~lNTII:: Senador Ruy Carneiro 'P .S.O.I . 

VICE· PRESIDENTE: Senador 'Aurélio Vianna 'P.S.S.~ 
Titulares Suplentes 

Ruy CarneIro 
sebastião Archer 

.?' S. O. 

P. T. B. 

Slgefredo Pacheco 
1>el\8 Neto 

DIX-Hutt RosauQ 
t).rgemiro de Figueiredo 

ontônlQ Jocá 
José Errnfrio 

Joio Agripino 
José Cândido 

U. D. N. 
LOpes da . Oosta 
.Ant-Onio Carl~ 

P. S. S .• P. R. 
Aur~lio Vianna JúlIo Leite 

SEORETARlO: Clãudio 1. Carneiro Leal 
REUNIOES: 5°·felr .. - às 16.00 boras 

PROJETOS DO EXECUTIVO 
PRESIDENTE: S.n~dor João Agripino lU.D.N.) 

VICE-PRESIDENTE: Senador Wilson Gonçalves !P .8.0.1. 
Tttulares Suplentes 

i'. S. D. 
:Leiet Neto 1. Walfredo Gurgel 
José Guiomarc:t 2. José Feliciano 

3. RuI Carneiro 
'1'. L. 

Mem de Sá. 1. AloySiO de carva.nu. 
P. T. B. 

Barros Carvalho 1. Edmundo Levy 
"Bez erra Neto 2'. Melo Braga 

U. O. N. 
DanIel Krieger 1. AntOnio Carlou 

2. Adolfo Franco 
B. P. I. 

Llno de Mattos 1. t\urélio VIa.nna 
SECRETARIO: Jos6 Soares d. Oliveira Filho. eventÚal. 

REUNIOES: 3"·feira - às 15.00 bar .. 

REDAÇÃO 
PRIlSIDEN'!'Jll: ".nador D1X-Hult Rosado li'. T .B. I 

\TIOE-PRESIDENTE: Senador AntOnio Carlos lU .O.N.) 
Tltu1'!res Suplentes 

Waltredo (lurgel 
Sebastião Archer 

Olx-Hult Rosado 

P. S. O. 

i'. T. B. 

V. O. N. 

J,Obão d. SlIvelta 
Jose Feliet.no 

Edmundo LeVJ 

Antônio carlos E1U'lco Rezenda 

Júlio Leite 
Bel • S/LEGENDA . 

Josaphat Mar\.nhoo 
SECRETARIO: Neuza J. Verrtsúno 

REUNIOES: 4"-felr. - as 16.00 IlOras 

RELAÇõES EXTERIORES 

realdant" - Benedito VaUadares U'SD) 
'Ice-Presidente - pessoq. de QuetrO! (J"l'B) 

Tltulll1'e3 

Benedicto V...uadar .. 
PWnto M1IllOJ 
Menezes ?\·nent« 
JosII Gulom.rd 

Pessoa de Quelro!! 
Vivaldo t.tma 
oscar Passos 

Antônio C.rIOll 
Josê CIndido 
RU! Palmeira 

COuP(j~J.VAO 
·Suplentes 

PS) 
I. RUY Ounelro 
~. lJOI!J& Neto 

"2. VlctorlDo n_ 
. 4. WllEon GOIlçalV" 

PTB 

UllN 

L A.t1tônlO lucA , 
a. Arge_ de ~ 
3. MelO Bragtl . 

I. Padre 0&Iazana 
3. Jolo I\grlllln<> 
3. Mem de Sã ,!'LI 

8 i'.1. 
Aarão Stelnbrucb IMTR)' Llno de Matt03 IJ?TN);. 

Secretário Joio BatISta CBrtelon Branco. 
_"10<. •• QuIn-.r~ ... 18 borU. 

• 

c" 

SHH,E 
PRESIDENTE: Senador Si::e!redo Pacbeco (P.S.D.) 

VICE-f'RESIDENT1!l: Senador JOsé Cândido IU.O.N.I 

ritulares 

" S\ge!redo Pacheco 
" Pedro Ludovico 

Dix-Huit Rosado 

Raul Giubertl 

JOSé Cândido 

i'. 8. D. 

P. T. B. 

P. 8. P. 

'O. D. N. 

Suplentes 

WaIfredo Gurgel 
Eugênio BarroJ 

Antônio JUCó 

Miguel Couto 

Lupes da. Costa 

SECRII:TARIO: Aracy O'ReiUy de Souza. 
ReUniOes: 5~-!eil'a - às 16.00 horu 

SECURANÇ." NACIONAL 

VICE-nRESlD'llNTE: Senador Oscar PosaOS IP .5. O.) 

'l'itu18.l'eS 

VtctorlDo Freire 
JOSé GUiomard 

OSCal' Passos 
Silvestre Péricles 

P. S. o. 

P. T. B • 

'O. O. N. 
Zacharlas de AsSUIlJvÇAo 
Irlneu BOrnhausen .. 

B. P. L 

Suplentes 

Ruy Carneiro 
Attillo FOntana 

Jose Ernúrlo 
Dix-flui.t Rosado 

Adolfo Fra.nco 
Eurico IUzenda 

RaUl Giubert Aurélio V'i'nnA 

lECRE'TARlO: Alexandre ptaender 

Rb.'UNIOES: 5'-felra - às 1,,00 horaa 
• 

SERViÇO PúBLICO CIVIL 

PRESIDENTE: Senador Aloysio de Carvalho <p,Ls-. 

• VICE-PRESlDENT1!l: Senador Leite Neto IP.S.O.) 

TitUlares Suplentes 
P. S. D. 

LeIte Nel;(> Victortno Freire 
Slgetredo Filint-o MOOer 

P. T. B. 
Olx-Ruit Rosàdo Mele Braga 
SUvestrG Périctes AntOnio JuCI\ 

U. O. N. 
Padre CalazanL Antonio Carla. 

P. L. 
Aloysl~ de CarvalhQ Mero da Sã 

B. P. 1 
Aarlô Steinbruch Miguel Couto 

SECr lTARIO: Jo.6 Ne1 Passoo Panta.o 
REUNIOES: 3"!eir~ _ 1 .. 16,00 horas 

/ 

i. TRANSPORTES, COMUNICAÇõES a: OBRAS POBLICAS 

PltESlDlI:NTlI:: Senador J,Ope. da Costa ('O.D.N.) 

VlOE·i'ltESIDEN'IlII: SOn ...... }lezerra Neto IP:T .S.) 

Titulares 

l!lugênlo Barrco 
Wilson Gonçalves 

Bezerra Neto 

J,Opes da Costa 

:1'. S. O. 

P. r. :a. 

11. O. N. 

P. "" P. 

Suplentea 

JeffersoD de Aguiar 

José GuloltllU'd 

Melo Braga. 

Irineu Borrula.ueeD 

Mlgual Couto Raul GlUbOrtI 

SECRETARIO: Alex.ndro P!aellder 

REUNIOES: "-!e~·. _ ã. 16.00 hor ... 
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A) Para Revisão do Proleto que 
define e regula a PROTE. 
çÃO AO DIREITO DO AU· O) 
TOR 

COMISSõES ESPECIAIS .,. 111616. do dezembro de I~ pelO 
Requ..-llnento Tl9-6l, apr. OI" 1S de 
oalnbrO de 1962. • 

Para o estudo da cltuaçll.o .,. até 16 do dezemblO de 1964 pelO 
do CENTRO TltCNICO DE ::n~~~~~8.63. apr."" 16 de 

Cr1Ma em virtude do Requertmenu:. 
ho) 480-6'.cl do sr. Se.nt.w1or Milton 
CampOCi aprol1atto em 'lO ~ ia:::tel4'G 
cle 1962 

Dcslgnaoa em 22 . ele Qovmbro de 

para estudo das causas que 
dificultam a PRODUÇAO 
AORO PECUARIA e suas re-

. percussÕ<!s negativas na ex-
1!:r:lt ção 

O) 

AERONÁUTICA E DA ESCO- COmpletado em 29 de O1llullro de 
LA DE· ENOENHARIA DE 1962, 15 de mal<> <le 1963 e 23 de abril 
AERONÁUTICA, OE S JO. de 1983. 
SIt DO'';; CAM POS - Membros (lã) - Partido. 

JeflenoIl ao Agular - pSO. 
196:t .. 

prorrugaOa até 15 de ttezembro <1! 
1963 em vLftude ,,"o RequerimeDto no.. 
tnerc 19:5-6Z. aprovado e.n 12 f1e de· 

Ot1.adB em virtude do Requenme-n
to D" :>69 .. 63. eto Sr. Senador J03e 
Erm1rl0, aprovacto na seS!ã.o. d9 20 Ci.e 
ag6,;\l;I De 1963. 

CrlaQa em VIrtude ao ReqUerlmen- Loba.. da SUVólro 123 de .brll de' 
to Q' 768·63, do sr. Senador Pa<lre ·19631 ,- P5D. 
Calazant, a.provado na sessão de 13 Ruy Oa.rneirO _ PSD. 
d.e novembro de 1963. Benedlcto VaJ.ladaras - PSO. 

2embro de 196~. . ofsignaaa em 'Z2 de agOsto de 1.953. DeSignada em 13 de novembro. de W1JSOn oonçaJ:\'es l23 de B.b:lJ de 
1963. 19631 ~ PSD. \JOmp~etaOa em 4 ele 1anelrO ae ~ I ano em vutuàE-

. 1963 (:Om a C1eslgnação dos SenntJres .. W' ~vl5a<18 por , .... 
, . _ . _ ào ReQuenmento n~ 1. Un .. 63 v.u St'--

" 
Oa.nleJ Kneger· - UDN. Sena,d.ore.s VasconcelOS ToqeB o MOI Senador Sigefredo l?acneco

1 

.Edmundo LeVl. aprovado em l!) de CleZe.mb.ro 1fl 

Prorrogada até 15 de dezemhro de 
1964 em· virtude do R.eQuerunento ~ú. 
mero 1:158·63 ao Sr. Senaaor AnUI
nio JUCá aprogadc em 10 de .j~ém. 

Lop" aa COSta 129 <le outubro de 

Prorrogaaa. até 15 de dezém'Qro de . 19m.. - • 
19tH em virtuae elo Requcrunento nú. 
tnero i 198·63 etc Sr Senador Mene
z~ E'imentel apro\'acco em 15 :te ae· 

bro de 1963. 

&:embro de 1963. 

Memoroa (7) - Partido.s 

GUbertQ MarLnhO - flSD~ 
Menez~ Puneotel -. P'SD. 
HeribaJdt 'Vleu-a - ODN. 
Miltoo Oam~ - OO:N. 
Va.scunc~oo l'orreas ~ P'1'B. 
:E:amunc() LeVl _ PT.B. 
AloysIo de darvoJllo - PL. 

Memb~ (5) _ PartidoS 

JOSé !"e1IClaoo _ PSD. .. -
Slgelre<1Q "&checo IVlcePr .): 

!:'SD, . . . 

'Membros (5) - Part1.àos 

JOSé Felíc.1ano - FSD. 
Ruy Carneiro - PSD. _ 
An t ..... ('mlo J ucâ - P'l"B _ 
Padr~ Calazans - UDN, JOSé Ermino IPresldent,el - frl'B. 

lÁ1P"" ela oosta - ODN. 
Auré.llC VUlr.na fRelfl.tol-) - PSD. . 
Seoreta.no: AUXUUll Leg1e ... "vo li) Para o estudo das Mensa-

f'L-l0 Alexandre Marques de AlbU.. " --
querqúe Mello. ,.. gens do Pode, Executivo re-

Reunlôes: 2" e 4" roir .. Lo 1. ferentes à REFORMA AD-
h""",,' MINISTRATIVA 

19li2l ..; UDN. - -, . 
Milton Campos (V-1ce .. PresiQenUt). 
Flerlbaldo Vleira _ ODN. 
Rw PauneIl'B _ ODN. 
S!lvestre i'erleles 123 d. ""'rU' <lO 

'19õ3) 
Bezerra Neto 123 de abril de 1963). 

- PTB. 
AtoIl..S() Celso - PTB. 
Nogueira ela Gama _ P'fB. 
Barra0 Carvalho _ PTB. 
AlOYSiO de OarvalhO tPres1dente). 

- PL. 
Mem de Sé. - PL. 
Josaphat Mar1nhe - 'S:1cgenda. 

B) Para estudar a situacão dn E) 
CASA DA MÇ>EDA 

- _ . Cr16üa pol LnlClaUva -da Câmara 
Para efetuar o levantamen .. dos_Deputados aprovada,pelo Senado 
to da PRODUÇAO MINERAL em 1.12.1963. 

• Memnros -(8) l?art1doa 

K) Projeto de Emenda à Cons-
. tituição n9. 7/61 ~ , 

(QUE DISPO" SO/SRllAS lIlA'l'G
RIAS U A COMPE1.'ENClA PRI V A
TiVA 00 SENADO, INC;LUINUO' 
AlI OI< PROPOR A EXONEItAÇAO 
DOS CHEFES OI! &LlSSAO 01-
PLOMA'l'J04 Pr.:RAIAM~N:tJl E 
APROV AR o ES'l'ABELECIMEX
ro o ROMl'lMEN'rO ~ o RM. 
rA1>iENTO DB RELAÇOEI$. OI· 
PLOAlArlCAS C031 PAJSES ES-

Crlàa. em vü-tuue ao Requerunen· DO PAIS e estudar OS meiOS Senaoores: 
to n' 661-63, do Sr. Senador Jelter. . 'capazes de possibilitar B WIlSY", Gonçalves .,. pSl). 
$On de 'AgUIar, aprovado 'em 14 Qe' ..,.. Leitt New - PSD. 
a.gõsttl -de ·1963. De.!'~Dada 'em 28 de sua industrlahzaçaD SlgetredQ E'acheoo - PSD. 
agôstc de 1963. Orlada" em -virtude de Requer1::nen- Argem1To' de (I1lg'Uell'edO. - P'l'B, 

to D• 66,' ·6", '"0 Sr. 6enadol: ,'<>Sé. Edmundo .L"eVl .... P'l'B. prorr.ogacta até 14 ele man;o ete 1964 11 '" 1 hc ""-- ODN 
(90 lil"" lem VIrtUde do Requerlmen. Erm1l'!o, .provAdO Qa sessão de 18 de AáO P "._co - , 
to nümero, 1 160-63. do Sr. Senao01 .etemb.o de 1963, João Agrlpl!Jo -. ®N. 

AuréUc Vianna .,. PSB. 
~efterson de Aguia.r "aprovadO em 10 Designada em 19 doe set!mlll"o de Josaphat Martnho _ Sem legenda. 
Jie dezembro de 1963. 1.963. Deputados: 

TRANGEIROS). . 

Membr~ (7) - Part1doa Prorrogada em v1rtude Co itequ&oo, Gusta vo ca.panema CPres1dente> -
JeftersOD de AgÚ1s.r (Presidente runentc 09 1.159--63. do Sr. 6enadm PSD. ' 

EleIta om 4 de outuln' o<Ie 1961. 
ProrrogaL'la.; 

P8D. Milton Oampos aprovado na sessão Aâerbal Jurema _ FSD. 
de 10 de de~bro de 1963. Laerte VI"",. _ ODN, (Substltufdo 

- ate lo <lo dezembro ele 1ge2 cela.· 
Requerimento 30'/,61, "pr. em H de 
dezembr() de 1961; 

,Wilson GoncaJves, - -pro, . -Mem'Oro~ (9) _ J:1'a.rt1dOS pelo epuçafl.c Arnaldo Nogueira'. 
ArthlU Vtrg1llo - PTB. . ' BOltoJ· DI'" - ODN. 

- ate 11) Oe elezembro do 1983 pelO 
Req. 1.139-6l, apr. em 10 ~. ~ezem
briJ de. 1963. Eamwido uevl - PTl3. JoSe J."-eUClaJlQ - 1?SO. Doutel ele Ant1rade - PTB. 

Attlll(l Fontana -- PSD. ArDaJclc Cerdeir8 _ I?SP. COmpletada em 29 <le oulul!ro de 
1962 e 24 de al>rll de 196:l. AdOIPho Franco _ ODN. 

Eur1CO Reze.nà:e (VlcePre6ldent-e) 
tlDN. 
JOS~Ph.t Martnho .,. SlIegenela. 
SecretarIO: . Ofiolai LegISlatlVO, 

PL-6, J. B. CastelO!! llr!Lnco. 

Eugêruo Barros - f?S]). Juare? fávora _ 1:'00. 
JQ~ E.rtnU'W atelatol') - eTB. Ewaldo Plnto _ MT.a. 
Bezerra NeU _ P'l"'B. 
Melo Braga -- PTE. 
L::;p~ da costa - UPN. 
Ml!tot) uampos ll"reSldente) 

tJl)N. . , 

I) P . d t' (3) Menez~ plmente1 - PSP. ara, no prazo e res Wilso~ aonça!v.. <23 de abrn do 
meses. proceder ao estudo 19631 - "residente - PSO. 
das proposições que digam Lob!ic da Silveira - PSO, 

Membros !l6) -Partld"" 

. JliIlo LeIte· (",cePr.) .,. "R. 
6ecreta.no: .A_ Legl.!;áltlVO 

Para o estudo do," efeitos PL-10. A1exandl'e Marqu.. de .A1bU·. 
da INFLAÇAO E DA POLlTI. querqtiB Mello. 

respeito à participação do's _ ~k~atnelro <23 de abril de 1963). 
trabalhadores nos lucros .GUJdo 'MondIo I .. de outul>ro d. 
d • (964) - "SD.· 

as empresas . EurIco aezende (23 de obrU de 
CA TRIBUTÁRIA E CAIV:lIAL . ReuJlIl)es: 6" felr" LG_16 nor ... MEMBROS 1963. - ODN. 
SOBRE AS EMPR~SAS PRi- -' 
VADAS F)' Para estud ar a sitUação dos 

Senador .. : DaDlel Krleger - UDN. 
Bezerra Neto ~ presIdente Milton campo.s. (Vtce~Frestdente): 

Crlada em vtrtude do :ReQuertmfn· 
> ~ n9 531-63. do Sr. senador Gouvee 
'VIeira, aprovado· na seasãc ao 2 de 
Clgosto de' 1963. . 

Deslgnau. em B' de agOSl<>' de 1963 

Prorrogada. em vlrrUde. do' Requen. 
inento CI' 1.j6L, de 1963 do f!enllOl 
6ena<lor AttlUo . l'Ontana; aprovado 
em lO d. dezembro de 1963. 

- PartidOS 

. TRANSPORTES MARlil •. 
MOS' E FERROviARIOS 

Afonso Arinos - Vice-Pre5!dente - uu..~. 
Jefferson de .'\gulat Relator. RerlbaldO Vielra - UDN •. 
LeIte Nero LoP'" ãa Costa - ODN. 

. Nelson MaoUlan Silvestre ."érlcI" ........ ) 
Eurlco R.ezende VfvaJdo r.Jma - P'I'B. 

CrlRâ.a em vll'tuüe d.g. a.equerunen... Aurélio Vianna. . Amau.r, Silva <24 de abril de !C63>' 
to n' 152-63. .do Sr· SenaClm Jose secretaria: Atacy Q'ReUly de Souza. _. P'I1>, . 
Erm!rlo, aprovado Qa seosl\o de 13 de _-:--'---,--,_________ • Vaga do SenadJór Pinto l'InTelra 
llovemDrc de 1963.. COMISSõES ESPEClA1S (20' de abril de 11;63) - Rellltor-

DesIgnada em 13 do noven:ij:)ro de l? ARA O ESTUDO DE ~ÓYSlO de CIIrvalIlo _ PL 

19~rrogad. até 15 d' dezembro de PROJETOS DE EMEN; tino de M'~ i"l'll. 
MembrO$ (6) 

AttWo F'oCltana 
PSD. , ' 

.,. Presidente ~6\.1:63vtr~:esr:dos:~~ ][)~ A CONSTI'1l'UICÃO. L) Projeto de Emenda à Cons-
-' ~~J~rovado em 10 d. deOembrO J) Projeto de Emenda à Cons. tituição n 9 8/61 

FeUclano - l17Ie.·Pr.) 

\ JoSé Ermú10 ~ Relator - PT.B. 
,Adolpho FnU:1co ...: ODN, 

Auréllo vIanna .;.. ... Ii'SD. ' 
6OCTetárll>: . 0fIC!aI LQg!Slaim>, 

fi'J...3, Julleta llIbt1lo dos Sl\tltca .. 

~embroa (5) - Partldoa 
. ·l\.t.tIllo· Fontana - PSo. 

StgeUedo E'acheoc- . .f'BI) •.. 
JOS&ll:nntrlo _ E"l'B, 
llUleu Barnhausen. - ODN. 
J1lIIO Lelt<i - PRo 
Seeret:àr1o:. Auxiliar LegIS13!I"" 

l?J..~ tO, Alexandre M de A MeiJo. 

titulção ,,9 4/61 (SOBRE, ~XONERAÇAO rOR PRO-
POSTA 00 SENADO. DB CHEFE 
DE mSSAO DIPLOMATICA DE 
CARA TER PERMANEN1'EI., . 

(QUE DISPOR S()BRI!~ VENCl~1EN· 
TOS DOS MAGISTRADOS. 

EleIta em 2'1 de Illllbo a. 1961. ElOlta em Ó' <lo outubro 'de 1961. 
Prorrogada:.. ProrrOgada: - . 
- ate 16 cle dezembro de 1962 pelo_ até 16 ·de dezembro dB 1962 oeIO" 

R.equertmento 809·61 <vr,· em 14 do Recwo:1mellto _61 8l>l'OvadO em lf 
dezemtu'tl de 19131. do' ,anelro .de 1961; • 
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: - at.6· 15 ele j .... elro ele 1968, Pelo Completada em ro cIe _ de 
litequerlment<> 'l8l..jJlJ, aprovado em IJI 1962. 1I9 de outubro d. 1002 • a de 
da dezembro da 1002: abrU da 19II3. . 

- até 16 de dewnl>!O de 198" P9lo lIdembroe (16) _ Pnrt\cI<tJ 
~uerlmenlO 1.140-68 .1IprOVa<to Otn 
10 da dezembro d. 1963. . 

Oompletada em ao d. março de 
1962, 29 de outubro da 1962, 23 de 
obrll de 1963. 

Membro< (161" _ Partldea 

. Men .... Punentel - PSD. 
Ruy Cal'neu-o 123 d. .bril de 1003) 

_ PreSldente _ psn. . 
Lobão da Silveira - PSD. 
Jefferson cte Aguiar l23 de a.bril dE 

11163) - PSJJ. 
GU1eto Mondln l29 de outubro óe 

1962) _ PSD. 
Darue; KrrcgeI _ ODN. 
Eurico Rezende (23 do abril de 

11163) - UDN. 
Milton campos - UDN. 

l Henualtlo Vieira IVice~Pres1dente' 
- OON. 

LOpes da Co.sta - troN. 
Vaga do Senador PlDlO 1"e'Te1r8 

123 de abril de 1962 - RelatA))' -
l'TB 

Bezerra· Neto (23 de abrU de 1963) 
- ?TB. , 

I AmatUy Silva !23 a. abril de 1963) 
c- PTB. 

VivaldO LIma _ pTB. 
Aloysio de Carvalllo - PL. 
Uno de Matos - P+N. 

. M) Projeto de Emenda à Cons
titUlção n9 9/61 

(QUE MODIFICA o REGIME DE 
mSCI\milNAç·AO DAS RENDAS. 

Eleita elD 20 de novembro·de 196~. 
Prorrogada: 

- a.té 15 àe C1ezembro de 1962, ~Jo 
Requerunento 605-61 aprovado em 14 
de. dezembro de 1961; 

- até 10 d.e aezembro de ·1963, pelo 
aequerimento 782-62 aprovado em 12 
de dezembro de 1962: 

'- até 15 de Clezembro de 196~ ')el(.; 
Requerimento 1.141 .. 63 .apr\)Vb._~ ~ID 
10 de d.z.mb .... de 1963. 

Memo,os (16) - partlaos 

JerrerSQII de AgulSl _ PSD, 
Wu..on Gonçalv.. 123 de abril de 

1963) _ PSD. 
Ruy Carneu-o _ PSD. 
LobãO da Silvelra - PSD. 
Guido Mondin (29 de outubro de 

1962) - PSP . 
Milton Campos - UDN. 
HertbaJdo Vieú"a - ODN. 
Lop", da Costa - troN. 

,João Agripmo t23 de abril de 1963) 
'- UDN. 

EuriCO Rezenue f2:S Qe &.brtl ct:o 
1963) - UDN. 

Silvestre PéricJes ~23 de abrll de 
1963. _ PTB. 

oNgue1ra da Gama - PTB •. 
:t3a.rros CarvaU"o - P'l'B. 
Jos.phat Marinho .23 ae abril da 

1963) _ S. leg. 
AlOYsiO de carvalho - PL. 
Uno ae Matos - PTN. 

O) Projeto de Emenda à. Cons
tituição n9 11/61 

(CRlAÇAO 1I11 NOVOS 
MUNW1PIOS) 

Eleita em :la ele março de 1962. 
P-,"oQrrQga.Ç'ilo~ '" 
- até lI) ele dezembro de 1963 pelo 

Req ·194~62. t:tp'rovado em 12 ae tb!~ 
zembrc; d-e 1002. .... 

- até 15 d.e aezembro de 1964. pelo 
Req 1..143-6::1 aprovado em :0 'de 
dezembrc de 1963. 

COmpletada em 29 de outubro Oe 
1962 23 d. abril de 1963 e 22 "" fI!
lho de 1963. 

Membroo ,- Partidos 
Jefferson àe AgUiar - PSD. 
Wilscw Gonçalves 123 de aJlrlJ de 

(963) - PSl.). 
Ruy carneiro' _ PSD. 
LoOao da SUveu-a - FSD. 
GUIdo Mond..io (29 de vutu!lro de 

l!l82) - E'SD. 
M.i.lton C'm\l<la - troN. 
aeribaido Vieira - UDN. 
Lop" da Costa - troN. 

= _:e:: _== 
João AgrlPlDO 123 C. a.blU da 1963 5) PtnJil't.l de Emenda à Cons- ' 

- Vtce-Pre.sldente - troN. tituição n9. 6/62 . I 
Daruel ltrIeger - UDN. 
su.estr. Pérlclea 123 de abril tio IDISPOII SOHIlE A EN1'ItEGA· AOS 

AIUNIUIPIOS DE 30% DA AIlUE~ 
CADAÇAO DOS ESTADOS QUAN
DO EXCEDER AS RENDAS MU
NWIPAIS). 

1983) .,.. PTB. 
Nogueira aa Gama _ ?TB. 
Barros Carvalho -: PTJ3. 
Aloysio de Ca.."Valho~ - PL. 
Aurell0 Vianna ,23 de abril de 

1963) - Relator _ E'SB. 

Q) Projeto de Emenda à Cons
.tituição n9 2/62 

(lNS'1'I'j'l.l NOVa, ().:..tii:.~H~li1\f.t,ÇAO 
DIl ({ENDAS EM :'AfOlt 1I0S 
l\1UNH'::íPIUfH. 

Elelta em 23 de malo de 1962. 

.Prorrogacao: 

- até 15 CIoe dezembro de 1963 pelo 
RequerlIDento 186~6:!, tLprovado ctn u 
de dezembro de 1962; 

_ ate 15 de dezembro de lR34 'l"lc 
Requerunento l.14S-63 &.provlldo eIr. 
10 ele dezembro de 1963, 

Completada e!n 23 de a.t)l'Ü de 
1963. , 

Membros _ partidos 

Jefferson de Agu1ar _ PSD. 
WíLso.o GonçnJvc.s t2'J àe a.1'J:1l dE 

1963) - "8D. . 
Ruy Carnell'Cl _ PSD. 
ltlbà.o da Sllvetra - PSD. • 
Leite Neto '23 de abrti de 1953) 

- PSD. 
M1ltoD Caalpos - UDS. 
HeribaJdo. Vieira Vice-Pres1deote _ 

UDN. . 
Menezes P1.mentel - PSD. 
EurlC(l Rezende 123 de abri ide 

1963) - ReiatoJ - LJ.l..t~. 
Silvestre perlcJe:: 123 d.e a.brlJ I&. 

1963. - P'resldente _ Pl'B. 
NoguelJ'a da Gama - P'TB. 
Ba.rro~ Carvalh, _ PTB 
AlOYSiQ de OarvalhO - PL. 
L1nc dE Matos - PTN 
João Agripino 123 de abrU de W63) 

- UDN 
Dan1el Krteger _ ODN. 

R) Projeto de Emel1da à Cons
tituição n9 3/62 

Elelte em ·la de seterntlro de 1e9%_ 
Prorrogaaa: 

- a.te ·l~ Qe dezembro de 19tiS" pejO 
Requerlmento n'" 1.141-tj;j <iprU\hQO 
em 12 de dezem bro de 195:&; 

- ate (~ Oe aezembrc Oe 19M Qelo 
Requerlmento 1 H7-b 3aprova41c. em 
.. O Ó'f dezemllrc de 1963_ 

COmpletos em 23 Qe a.brti d.e UH,3. 
MemOr06 - PartI~~ 

Jetlf>l's1P lJe AgUlar - eSD 
Ruy v"arnerc - PSD. • 
LobaQ Qa ':3Jvera - .pSD. 
WllSon Goncttlve.s t23 de abril d~ 

IOsa) _ PSO 

. LeIte Neto -23 4 631" - PSD. 
Menezes PlDlenteJ - Pre.;Sl<lent.e. 
MUt<:n Ci.'llPIJ$ - ODIi, 
BertbalQc Vieira - OUN, 
losaphRt MarUlho - 123 4 63> 

Vice~pre.slqente - ODN. 
Dante. Kr1eget _ OUN. 
Vaga ào Senhol ptn {(l Ferreira. 
Eur1co Rezende 123.4631 - UlJN. 

t26 I} fhj) _ PT"B 
Nogueira da Gama- - PT.8 
Barrru carvalho _ PTB. 
Mem de. Sá "':'". PL. 
Miguel Couto t23.4.63). - PSP. 

T) Projeto de. Emenda à Cons
tituição nQ'.6/62 

tAUl\lKN'lA. PAH.A (lUA'I'RO o NUM 
Mimo DE ItEPRESEN', AN'I ES 
DOS ~BTADOS E 00 DISTltrrO 
FEDERAl NO SEN:\DOJ. 

Elel 8 ·em 13.9 62 

Prorrogada: 
- at-e 15.12_63 pelO Requerimento 

790-62. a.provado em 1.:J 12 62: 

~ ate lb.12 64 pelO Requerimento 
L 148;63. aprovado em 16 12 63. 

Completadfl em 23 4.63 

~~~ JellersaD àe Agu18.l CJ3 l1e abrU 
João Agripino /23 de a.brll da 1963) 

- UDN 
I!.'UrlCtt Rezende (23 de ebril Cle 

.tS631 - UDN-. 

(AD1'0IUZA o l·ltUlUNAL SUPE, 
RIOR ELEITORAL 4 FIXAR DA· 
TA PARA A ItEALlZAÇAO 00 
I'LEinSt.:ITO rltEVIS'fO NA 
EDENDA CONSTI'flll'IONAL N~ 
4 - aTO ADICIONAI,). 

Membr~ _ Partld-Os 

JeUersoD de Agwar - psr; 
Ruy Carneiro - PSD 

. ae 19B3) - PSD. 
' .. Monezes f'lmentel' _ PSD. 

Fillnto MulleI _. PSD. 
Quido MOllCUo -(29 de outuba'o de 

11162) _ PSD. . . 
RUy Carneu-o 123 do abril da 1963 

-·PSD. 
Da.nlel !trl.ger <Relator) _. OUN, 

,EurIco RezeMe 123 de abril cIe 
11163) - troN. 

MUton uampos - UDN. 
Berlb!Udo Vieira - UDN. . 
RUl _elra -troN. 
Am'ury Silva - 23 da abril da 

11163) _ PTB. 
BaI'l'OS Carva.Lho - P'l'B. 
Argeml10 de Figueiredo - PTB. 
Bozorr. Neto 123 àe abril de 1963 

- PTIl. 
AIDy6io de Carv'lho - PL. 
LIDo de Mato, - PN. 

Silvestre Péricle3 123 de e.bl1l· de 
1963) - PTB. 

Nogueira da Clama - PTB. 
Barros carvalho _ PTB •. 
Aloyslc de Carvalho - PL. 
Miguel Oouto - PSP. 
Cattete Plnhelro ,23 ao abril de 

1963) - PTN. 

P) Projeto de E.menda à Cons
tituição nQ U02 

(OBIÚOA'l'ORIEDADt< DI! CONCtlR
SO PARA INVESTIDURA llM 
CARGO INtt.:lAt DI! CARRI!l.R.I\ 
11 PROIBIÇIlO DE NOMEAÇõES 
DNTERINAS) • . , 

Eleita em 10 de malo de 1962. 
Prol"togaC1M 

- até 16 de dezembro de 1962, pelO 
Reg 185'62 .provada em 12 110 de· 
zembro de 1962. 

N) Projeto de Emenda à COIlS
tituição n9 10/61 

. . - até 15 de dezembro d.e 1963 pel~ 
(APLlt;Jl(,(AO nAS CO'I'AS IDE ftM- Rt'q .1 144-63 aprovado em 10 di' de. 

Il'OSTOS DESTINADAS AOS !\lU- zembro de 1963. . 
NWli?IOS) • Oompletao. em a3 de l>bTU -de ~. 
Elelta em 28 de dezembro de 19õ2, 

Prorogada.: 

- ate 15 de dezemb ... da 1963 0010 
Roq. 183-6~ aprovado em 12 4e de
zembro de 1962. 

r - a.té 1& de dezembrO do 1864 pele 
! 'Req 1.142-63 a.provado em 10 de ou
tubro d. 1983. 

'Membros _ Partidos 
Jetterson de AgU1ru - PSD. 
WllsoD (]Onça!ve.s. ,23 do abril ae 

1963) - PSD. 
Ruy uarnelro - PS. 
Menezes Pimentel - PSD. 
MUton Campos - troN. 
Berlbaldo Vlelra - troN. 
Eurlco Rezende (13 do abril ae 

1953) - UDN. 

Ele1ta em 10 de JUlhc; de 1962. 

Prorogaçáo: 
- ate lb de dezembro de 1963 pelo 

Requerunentc -18'1 aS:.>. aprovado em 12 
de dezembr(l ae 1962. 

- a.te 15 ele d.ezembro ele 1964 peJo 
Requerunentc 1 146. a.provado em UI 
de dezembr().-de 1963. 

Completada em 23 Oe ab'J'O àe 
1963. 

Membro!! - Part1dtJs 

Jefferson Qe AgulEU - PS. 
Wl1son Gonçalve. '23 de ebril de 

1963) - ~Sl.). 

RUy Oarne1r(l - PSD. 
Loblc da ::)llvelra - PSD. 
Menezef ?1meIltel -- PSD. 
Leite N.'" 123 de .brtl d. 1963) 

PSD. 

MUton CampOll - UDN. 
eertba!do Vielra - UDN. 
JoIlC Agripino (23 de abril de 1963) 

- troN. 
Eur1co Rezencte 

1963) - UDN, 
Danlel Kr1eger _ 
eUvestre l'érioles 

1983) - PTB. 

123 d.e aorU de 

UDN. 
'211 de abril do 

Nogueira da Gama - f'TS. 
Barro. ClU'Valho - PTB. 
Mem "" Ql - R.. 
AaJilo Stelnbrucl>. _ MTR. 

Lobão da Sli veira - EUta tol 
PSD 

Wllso:!J . GonçalVes 
PSD 

(23 4·63) 

• Menezes Pimentel _ PSD 

MUtoo Campoo -UDN 
Berlbalao Vl61re - ODN 

JosàPha-t Marln.ho - (23 4; 6:1) 
ClDN 

Danlel Krleger _ ODN 
EuriCO Rezende _ (2a. 4 63.) _ Vl

ce~Pre.~dente _ ODN 
••• Vaga do Senador Pinto Ferreira 
123 4 63l - Presidente - RJ'B 

Nogueira dR Gama _ PTB 
BarroF Cc.nalbc _ PTB 
Mem de Sá - 1'1 
Júlio t.eite (23 4 63) - PR 

U) Projeto de Emenda à Cons. 
tituição n9 7/62 

(REVOGA (j ELlENVlt CONS"l·I~U .. 
ClONA!. N" ~ QU~ lNSTI'WI() O 
SIS'l'Il~lll i'IlRI.M1EN'l.~U UE 
GOV~itNO I! O Il.Rl 6) OA CONS-
1l'ITUIÇAO FI!DERAL DE 18 DI! 
SET~MBRO DE 1946). 

Ele1t.. em 6 12 62. 
Prorrogada: 
- até 15.13.63 pelo Requet1menJj01 

791-62. aprovado em 12.12 62; 
- .té 16.12.64 pelo aequerlm"" •• 

1.149-63 aprovada em 10 12 63. 
Completada em 23 4.63. 
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Membros - P:.ll't.:do..., 

Jefferton de Agu;ur - PSD 
Ruy Carneiro ~ PS'D 
Pedro Ludovico - PSD 
tV:json Gonçalves (23-<1-63) - PSD 
Jl'lledito Valla<.iare~ - PSD 
r t..lUm campos - U DN . 
lIer-baldo Vieira - UON . 
~urlcO Rezende (23-4-63) -;- UD~ 

. IXllllel Kt'iegel' - UDN 
Jfao Agrlp;no (23-4-63) - UDN' 
.Amaury Silva 123.4.63\ - PTB 
N"o,::ueira da Gama - PTB 
BR !'ros Canalha - PTB 
j\'ff'm de Sá - PL 

. , 

Leite Neto - psb 
Amaury Silva - PTB 
\lezel;ra Neto - P']'B 
Vaga do S:enador. Plnt.o Ferre!Ia I 

- ['TB 
Vaga do Senador Edua.rdo Catalão 

- Více-PreSldente - PTB 
\Tada 00 Senador Ed:ta,rdo As
~rico Rezende - Pres!dente.
Milton Campcs - UDN 
Dflmel Kri~ger - UDN 
AloySI,) de Carvalho - PL 
,)osaphat Marinho _ Relator 

Em Legenda 

Raul Giubel'ti -, PSP Y) Proj.·to de Emenda à Cons
tituição n~ 4/63 

V) Projeto de Emenda à Cons-. 
tituição nO 1/63 

(TR.\UÀUJU UI!. I\J l t.IIEla:s li ME· 
(\'Ollt:S t.; J'U,\BAUJO EM H" 
OllS'IRIAS INS!\I unc:t:s). 
De,:w1;nada em l3 'l 63 
prorrogaaa. ate IfJ UI 64 pejo R8-

q:ler1mentc. 1. 150-6~ ",provado em 10 
de dezembro de 1963 . 

Membros - ParUOo,s 
JefferSon de AguIar - PSD 
Ru.v CarneIro - PSD 
Lobão da Stlveira - PSD 
WU~ón Gonçaives - Rela:.(Jf 

PSD . 
lHenezes Plmentel - PSD 
LeIte Neto _ PSD ... 
Amaury Silva - P'1/C 
Bezerr$l Neto - Vice-Presidente 

PTB 
Vaga do Senador Pinto Ferreira 

,_ PTB 

~Hvestre Péricles - PTB 
,Argemll'O de l·'IIguelreoo - PTB 

Eurico Rezende ..-(23) f 63l _ ODN 
Mllto" campos - UDN 
DanIel Kr1egel - ODN 
Josaphat Marinho - Sem Legen4a 
AloysiO de Carvalho - PL 

W)· Proj~to de Emenda à Cons-
tituição !19 2/63 

(DIREITO DE PROPRIEDADEI 

Des1gnados em 23 4.63 
prorrogada: ' 
- ate 15.12.64. pelo Requer1!al.nto 

1.151-63. a.provado em 10.13.83. 

Membroa - paruClQ.1; 

(CO~CEUJ~ 1l\'1UNIDADES AOS 
VEIlEADORESI 

Destznada . em 2(l.j 63 
- prorrogaas até 15 12 &4 l)e1o R,e. 

q)JerJment.ç nOmero 1.153~63. aprova. 
do em 10 1:.1 63. 

MembrOl _, Etartldos 

Jefferson de Aguiar - E"SD 
Ruy CarneIro'" - PSD . 
LQbão da SUveJrg - PSD 
Wtl80n GuncaJve.a - PSD 
Menez~ Pimentel - PSD 
LeH,e Neto - PSU 
I\lpaufy Silva· - E'TB 
Bf'zerra Neto - PTB 

••• Vaga do SenadCtl- PInto Ferretra 
- !'TB 

SUvcstre Pértcles _ PTB 
Adalberto Sena _ PTB 
E"lrtco Rezende (23 4 63) - UI)N 
MU r{)D Oa m pos - UDN 
AlOYSiO de carva.lho - n 
Josaphat Marinho _ Sem Legenda 
João Agripino - UDN 

Z) Projeto de Emenda à Cons-
titu·ição nq 5/63 

(DISPO!!. SOBRE O ·IMPOSTO DE 
VENDAS E CONSIGNAÇOES 

Oeslgnaaa em 3LD,!l3 
Prorrogada a te 15. n. 64 pelo Re

querimentc otuDeI'1) ,1.154-6,3.. apro.
vado, em 10 12 63 

Membras ..:. PlU"tldQG 

JetterSQ.D tle A.gula-r - PSD 
RUl' Carnelrc _ PSD 
Lobâc !la SUve1:l'a - PSD 

JefIersoJl de AiUlal _ f'SD WUSOD Gonça!ve.s- ~ PSD 
Ruy carneiro - prestdentl _ PSD Mene2~ Pimentel - PSD 
Lobão da5Uvelra _. PSD Leite Ne", - PSD 
WiLson aonçaJns - PSD Amaury SU'A - PTB 
Meneze.s pimentel - PSD Bezerra Neto - PTB 
Herlbaldo Vieira - Vlce·Presiden- ••• Vaga elo Senad.or aum08l'to 

te - PSD / NedO! - I'TB 
-Amaul'J' Sllva - PTB Al'gemtro de Fltuetredo 
Bezerra Neto - PTl3 Eur1~ Rezende - ODN 

.. ..•. Vaga do Sena.dor p'.nto Fer.. Milton Campo3 _ UDN 
reira _ PTB Daniel ·ltrteger _ ODN 

BUves"'. PUlei.. - E'TB Aloysio de ClarVa.IhD - PL 
Artm Vlrg1ilo - PTN . Josaphat Marinho - Se mLegenda 
Eurico Rezende" 123.463) - ODN" 
M1Itoll campos - Relator _ CON , 
João Agripino ..; CON . Z-1) PrOjeto ds Emenda 
Josapbat Marinho - sem t,egtnda tituição n9 6/63 
Aloy!!o do carvalho - PL , 

1t 

, aNELEGIBILI~"ADIi:I 

X) Projeto de Emenda à Cons- Deslgnada em UO.63 
tituição n9 3/63 Prorrogado· até It,12.6f l)elo ao-

. . qUer1mento odmero 1.156-63, oprQl&-
(DISPOR SOBRE A A.DMINISTRA- do em 10 12 63. 

ÇAO DO 015'1'1111'0 FIIDEJI4t. li: M;""'. broa _ PIIJ'UIIaII 
MATERIA. DA COMPETeNCl& 
I'RlV ATIV A DO SENADOI. iIt 

Designada em a.6,63 
Prorrogada até· 16,12.64 pelO Re

Quertmento 1.152-63. aprovadO em 10 
ds dezembro da 1963, 

Membroa _ E'artldoa 
Jet!ersOD do Aguiar - PSD 
Ruy Oante1rn - PSD 
LobAo da SUvelra - PSD· 
Wllson aon""lv.. - P50 
Menezes Pimentel - - EtSD 

Jefferson <10 Aguta.I - P50 i:., 
Ruy Oarnelro _. PSD. . 
WlIson QonçalVeo _ P50 
José Fel1clano - PSD 
Walfredo GurgOl _ PSD 
Argemlro de FigueIredo - PT.8 
Bezerra Neto - i"l1I 
SUves"'e PUlei.. _ PTB 
Edmundo LeV! - E'TB 
Eurico ReZeode - DDN 

, Milton campno _ UDN 
. . Alovsl0 de Cs.rvo.lho '7 UDN 

MOUso ArmOs - UDN 
Josaph9.t Mannho _ sem Lei;enda 
Rau.i Glubertl - PSP 
José LeIte - PR 

Z-2) Projeto de Emenda à 
Constituição nq 7/63· 

(TR.\NsFt.:nJt~cIA PARA 4 RE
SERVA ·00 l\l1LnAR DA ATlVA 
QUE SI'; lJA.:\:IHUA'I'AR A CARUO 
t:1.ETI.\·OI 

Deslgnaaa em ~.10,63 
prorroga.cla aLé l~.l:l,64 pelo Re

querunento número 1.156.,.63, aprova
do em 10 12 6:i 

MemOl ~ "- partldOS 
Je!ferOOD ae i\gU131 - f'SD 
Ruy CarnelrQ d:õ: llSD 
Wilson OOL)çaJve,s - pSJ) 
Jo.s.e FeJ1cUi.Dt.l _ PSD 
VI altreóo Ourgel - PSD 
Argem1rQ de [i'lguelred-o - PTB 
Bezerra Ne'(l - PTB 
SIJvestre Pertcles - ft'I'B 
Edmundo Levl - PTa 
Eurtoo Rezende - UDN 
MUIOp campos - CON 
Aloys:c de' carvalho - EtL 
Afonso AfinO! - UDN 
Josapnat Mannho _ sem (,eg-eilda 
JC1Uo Le1te _ PR ·i 

Deslgna~a em lã. 5 . 196t 
JefIerson de Aguier (PSD). 
Antônio Balblno (PSD,. 
Wilson Gonçalves (PSO) , 
RUv Carneiro (PSD) 
Mene-zes Pimentel (PSD). 
Edmundo Lev! {PTB,. 
Bezerra Neto (PTB', 
Arthur Vlrgillo .nll>. 
Osca.r Passos _PTB', 

. Afonso Arinos IUUN1' • 
Milton Co,mpos IUDN). 
Eurico Rezende (UDNl . 
Aloysio de carvalho (FL) , 
Josn-phat Marinho (BPI)-. 
AurélIo Vianna (BPU 
Aarão Steinbruch <BPD. 

-- ----, 

COM~2~S ' P ARLÁME ÊS DE 
. ,INQUéRITO,' 

CRIADAS DE AVOROO COM ti 
AR'!'. 53 DA CONSTl1'lI/ÇAO • 
O ART. 149. ALINEA ... 110 R&. 
GIMENTO INTERNO. . 

1') Para apurar a aquisição. 
pelo Oovêrno Federal. doa 
acêrvos de concessionâriaa 
de s&rviços públicos e a. 
Importação de chapas de: 
aço para a Cia Siderúr· 
gica ,Nacional. 

à Criada pela Resolução odmero U. 
de 1963, asslIUlda pelo SenhoI Ne~ 
Ma<:ulan e mais 28 Senhores Sena.

('&Ul'-O~Ol.\UA 008 l\lUNlt:1PIOSI dores lapresent4da em 30 de IM.IC de 

Z-3) Projeto· de Émenda 
. Constituição nq 8/63 

. eSlgnada em 2~, 10 63 
Prorrogada ate 15.1:.1 64 pelO Re

querimento numerO 1.157-63. aprova· 
do em 10,12 6:i . 

Membros.... parUdos 

Jet!ersOD doe AgUIar ~ PSD 
Ru,? carnell'Q .... PSU 
Jooe f'el1clanQ ~. PSD 
WUson OoncaJver, - PSD 
Bezerra Neto - ?Ta 
Edmundc LeV1 - PTB 
Argem.1re; Figueiredo - PTB 
Mel( Braga -- PTB .' 
EurlC'l Rezende _23.4.63) _ UDN 
Aloyslc dE Carvalho - OON 
Alonsc Armas - UON 
Josapbat Martnho - Relator 

Sem' Legenda 
Aurélio Vlanna - PTB 
JúlIo Leite _ PR 

1963> . 
Deslgnaóa em 31 de maio de 1961 

- Prato - 120 dias. até 28 'de se.-
tembro de 1963. -

Prorrogaáa: , 
. - Etor mata 120 d1as, em VlItudQ: 

da aprovação do Requertmento 011, .. 
mero 656·63. do Senhor Senador Jo~ 
Agripino, n", sessão de 18 dE! setem" 
bro de 1963 .21 boroal. 

- por mais· um &DO .em Virtude da 
aprovação do Requerlmento nÚMeTO 
1 173-63. do Senhor E1enadOI - Leito 

,Neto. na sessão de 12 de :c1ezembro ........ 
de 1963 • ~ 

Membros - Partidos 
Jellerson do Aguta.r - PSD 
Le!te Im" ·(Pres!dente) ~ PS~ 
NelSOn MacUla0 _ PTB . ~r 
João Agrlploo rRelatorl _ UDN .,., 
JOSaphat Marinho -' S~m \Legen<!& , 

Z-4) Projeto de .Emenda 
Constituição n9 1/64 

'2.) Para it~4-;;-Útos apo~ta ... 
à . ,dos da tribuna do Senadó . 

e outros. relacionados com 
irregularidades graves e 
corrupção no Departamen4 

(Elelçât. automática d~ Vlce-pr!e~ 
slden~ com o Presidente da Repú
blica) . 

Destgnad·, em 26.2.í964 

Je!lersoD de' Aguiar WSD). 
Ruy Carneiro (PSD-, 
L<>bll~.<4 Silveira (PSDI, 
W_n Uonçalv.. ,PBDI .• 
3<><e F'eUr.ano ;PSDI, 
Ikz,erra NeUi P'fB. 
~..rthm Virgll10 ,!"I'BI. 
&ntõnk JUd (!"I'B). 
0SC&r P ..... (PTBI. 
AntOnlo Carlo.> ,UDNl. 

'AlOysio de Carvalho (PL)', 
Eurle< RPzende roDN). 
Miltoo CampOG CUDN). 
Josaph.t MIlrlnho (Bm; 
Jdlio Leite {BPD 
Aurélto VIanna fBPD. 

Z-5) Projeto de Emenda 
Constituição n9 2/64 

to de Correios e Telégrafo. 
orlada pela ResOlução odmero SI 

de· 1~63, âss!nado pelo senbor Jet· . 
reraoo a. AguIar a mBla 33 Senhor .. 
Senadores (apresentada na tesslo dO 
30 do outubro de 19631. .. 

Pruo _ altl o r1m d. sessão legla-
la.tiva de 1963. ' . i 

Prorrogação por 90 dlll.9 (até 18 de 
março do 1964\ em virtude do _ 
querlmentc odmero 1.163-63 do se-

. nbor Seoador WUson (lonçalv .. 
aprovado oa sesaAo de 10 do dezem
bro de 1963 (21.301. 

Dealgoaçlio em 6 de dezembro do 
1963. 

·Membros (11) - partldoa 
Jerrerson de "AguIar _ ·PSD 
LeIto Neto _ P5D 

à Abtlllo F'OnlAlna - PSD 
Wilson Goncru.vea - Presl.dente 

PSD 
Ai"", VlrgllJo _ !"I'B 

(Dá oova redação 11. &Unea 4, do Sezerra Neto '8.11.63 - Vice-Pro-
art. 101 • ai Item IX do art. 124 da ,tdente - !"i'B 
OOnstlóulcão Federal. a fim de esta- Mello Sraga - i"l1I .-
t>ell!<)& que sejam .rocessad"" e JUl- Jo!o AgrIpinO - UDN 
goados nos, crimes: comuns! Dantel Ki'teger. - UDN 

_ os membro, do congresso Na- EurIco Rezende (23.4 631 _ CO. 
etonal. pelo Supremo TrIbunal Fe- AuréllQ VIanna - PSB 

'dera.!: . SeC'.retu!o; 'Auxtltar Legi~llll:tVQ 
, _ OS membros das AssembléIas 'U- Pr.,..S. J. Ney Passos Danta.s. 
g!shtivas. pelos Tribunais,de Justiça). Lobl\o t\a SUVeira _ PSD 

1 
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ESTADOS UN~DOS DO 8RASlL, .. 

ANO XIX - No· lU 

SEÇAo u 

CAPITAL FEDERAL reRçA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO DE 19&4 

CONGRESSO NACIONAL 
PRESIDli:NCIA 

C:0 l1\'ocação de sessão conjunta para apreciação de vetos presidenciais 
.> 

I]'Os têrmos do 

= 

senado Federal. 9 de setembro de 1964. 

~~,ete~fFa~~~n~o Serviço 

enad r' CA ILLO OGUE:IR D GAMA 
Vice-Presidente, no exerete o 

da Presidência 

pela LeI 
<veto 

Senador C.\1>!ILLo NOGUEIRA DA GAW 
vice-Presidente no exerc1ciO 

. da Presidência 

que trãriS!ere para a 1 - _A<Ll'r!!Je~º- <le L~"J';e;~~;f:~~-~.'-l~M~~~:~~~!~ 
dade UniversttárIa, da Dlvtsâo de EdJftclos 
mtntstrativo do ServIço Público, '? dá. out~a.s 

Senado Federal, em 16 de setembro de 1964. 

AURO Mom:.,\ ANDRADE 
prestdentê do senado I"êderal 

.. "'tembro de 1964. 

'sessão Conjunta 
2" Sessão Legislativa OrdInária 

5" Le:gislatura 

Em 30 de spfembro de 1964, às 21 horas e 30 minutos 
ORDEiU DO DIA 

VETOS PRESIDENCIAIS 

que~l~~~ Cr~~,t;;";;;' 
ao despe89.8 , de 

~ _ ao Prolet" de Lc! n' 1.137·B·63 na. CtiJnAra t n9 1111·63 no Se
nado que a.itêfa o a.rt. 169 da Lel ny Lnl, de 208.16.1962 (ESt.atuto &i 
FiiiiCIõnários P'Ó.bUcoo Civl$ ela União) no tocante à IlCl.1mulA.çã.o -de cargos 
~lOB mé_dk.os, nas autarquias, tendo RelatórIo. sol:) n9 20, de 196". d& Co-
nn...ão Mista . 

OBlllNTA2AO PARa A VOTA2AO 

Cédula n9 Veto a que se refeJ'IQ 

1 I' 
2 

8 
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(Seção 11) 

EXPEDIENTE 
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 

DiReTOR. G.IlRAL 

P-LBI!RTO De: BRITO PEREIR.A 

• 
CLt! 

Setembro do í~64 

não tenha rNdido. normalizar seu pa._ 
recer. 

Quant-o à.s 'subemendas, que não fo
ra:ü c:~<.mmad.as pela. COlUlôO.',;iio 1<;)_<.!.U\ 
€nca.minhadRS pelo relat:or ad hoc à 
! ___ COoUl ()S re~pE-:"_ '.'0 ,' .... ~'ec:_ .. ..; 1_" 

vorãvell> e c~ntrários, impo"ikmd:O no
tar que nã{) alteravam o parecer do 
relator tit,ular a não ser na parte 

( em que f'Ü! llotada h'congl'u~.ncia. ·1' REUNlAO DE I""'STALAÇAO CH.-' "0 ..... -VI .. O o .. pI.,lIiILleA"'l)s:. e~caFo o. f!.lEçl.o Olt fIlIIlD .... &C· , , -"A.. .... , _, ... .. ... ... v .... DepOis de proce$,s3.da a V"ot.ação pela 
í~IZADA - 23 DE SEIEMBRO MUR!LO Fe:RRE:lRA AL VI!S FLORIANO GUIMARAES Câmara das 'emendas fi subemendM, 
.... \ DE 1964 foram dadas cemo aprovadas a.s 

As 18,QO horas, do <li. vint •• t.r61 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL emendas com pa:ecer f"'orovoI e re; 
~ .setembro do ano de mil. noveceD.~ jeitadas as qUe rcce'beram pareceres 

l/&os e ~essenta. e quatrQ, Da. Sala à2:l.l:i SEÇÃO 11 contrários. . 
Com~õe,s do Senado federal, pre- Rel.ativarnente à emenda n~' 17 de-

I aente& 00 Sra. Se:ladorea Sebasr.ião 'mpr.uo 111' trllclnl& do D.p.rt~mê"'0 ele Imprenu Naclon'l pois de falarem a.lgç.ns congressIstas, 
,_IAI'Cher, Dedré Guara.ni e Antó)UiO BR. SJLJA foj a m~ .,-:\ RProvada quanto .. 0.'3-
,Carlos e os Sra. DePutados .Hf'rmó~ .. lt-ens r. n e nr, tendo ,sido .ap:-Ol',a ... 
t«enes Fl'1ncipe, Cesar Prieto e Ge- d'as, em conjunto,. as' subemendas 
,I"aldo Freire, reúne-se a Comlssã'O const.antes dos it-ens 1 - 2 - 3 - 4:-
I f,4Ist~, lnoUmbid. de apreo,ar o Veto J. S 8 I K A T U R A S 7 - 8·- lO - 11 . -14 - 16 -- 17 
~lParcial dQ Sr. Presidente da Repil" 19 - 2().- 21 - 22 e 23, e r-ejeit'J.dftS, 

Il>lié. ao,li'roje'o de Lei n9 6, de 1004 J!.EPAJ!.TIÇOES J: PARTICULARES fUNCIONARIOS tam1>ém em conjunto, ... skhemenõ" .. 
Congresso' Nacional} que moditiea. • cc..Ttstantes des itens, 5·..:.-. Ij - 9 ..:... 
.. legislação dOiS impostos de- consu. Capital .. Interior Caplte.J e Interior 13,- 15 - 18 e 24. 

~ mo e do sélo· e dá outras pl'O'Vidên.. art '006 S '" • Submetida·. a· proposição &0 Sena~ "'as. . . S.m8Btr. ............... Q , amestre............... t.lr.. . 39,00 ~o, fOi a.pr'vada &.'11 votaçã-:> simbó. 
,Em Obed1.i..'iCia. ao preceito Rleil~ AD~ I............................ crt . 96.00 Ano ~ ............ ,; ... ".. Cr$ 16,00 l1ca. nos têrmos da votação veri!i-
mental assume a presidência d{) Se.. cada. na Câmara, tendt) ~ldo ·er..ca ... 

Illhor Senador sebas~ião Archer Que, E:z:tl.!rior Exterior minha.da à Comissão Mista, li fim de 
declarando in$talada. a Com,ssão Mls' . l'edigir o \'encido, . . 

1
I Pia, determina seja. procedida a ele,ta. J.JJ.o...-; .. ., ................ '. 011_ .l38.00 Ano •.• ~._ ........ , ... ," .••. ~_Cr'_#_t08,OO Depois de aprovada sua redaçã-o !t-
ção, para os ce.rgos de Presidente e n:tl. .(Par"ecer n.9 14, de 19./34 tC.N.) . 

I ,Vice-Presidente res.pectivamente atra- foi o projeto, pela . Mensagem CN _37, 
! 'VéS e.scrut1nio. secreto, por cédulas - bcetuada! as para-- p emrior,·.que serio flempre anu.aJs, 8S de 14.8.64, enviado à san~í10 tendo 
j uninominais, prevista. no a.rtlgo 81 do assinaturas poder~se-Io tomar. em qualquer época., por sois meses sido, na. 5e.s~ão conjunta.. Q,ue flprovou 
. !Regimento II1terno, pa.!'a, tanto de.. ou um. ano. - a re-dação final, a.provada e;:menda. _do 

lI,gnando Dicrutinador o' Sr. ·Depu· ' I::kputado Osvaldo Lima Fiiho .aO f L t • 
. tado Geraldo Freire. =- -A fim de posslbilltar' a remeB&a de valores acompanhados d. 99 do projeto. . ' 

t ConchHd.a a. votação, Q.J.luru-w ti esolarecimentos quanto li sua aplicação, Bolícitamos dllem preferllncia _ . Na ~es~ão conjunt'a de 20,8.64 fá~ 
eeguinte resultado: , remessa por meio de' Cheque ou vaI. postal, emItidos a favor do loa o Sf'nador João Agripino. rmrl\ 

Pn.ra Presidente: Tfsoureiro do Departámen\o 4e Imprensa Ha~joDal. anunciar e existência: de incorreções 
no autógrafo do projeto enviado A 

Senador Antônio CartC6 5 votol\; - Os suplementos 'às edições dos 6rgão, oficiais serão .fornecldos sançãO, o que, postniOl'm'etlte com .. 
Deputado Cesar Pl'let{) 1 voto a08. assinantes sômente mediante sol~cnação, provaq,as pela pre-.sidência,. detern1f. 

Para Vice·PreSidente: \ nou, a reme~a da Mensagem CN-46 
DeputadQ Cesar Priet-o ri votOl! - O custo do numero. atrapado ser' acrescido de Cr$ 0,10 •• Por do Presidente do Cong!"esso' Nacional 
Deputado- Hermógenes PrílJcipe _ • .s:orcfcfo d.corrjdo. cobrar.,se-Jo ·m~fs Cr' O,tsO: ~ ao ~r. Pre.side-nte da. Rep-:1hlica, en-

1 voto cs.m·nhnndo novOS autó .... rMos devI .. 
O Sr. presidente, após agradecer damente retficados " ~. . 

" seus pares a sua· eleição designo .RELATóRIO N9 20, DE 1964. relatór:o saiu com· dlverslS aller;- O projeto. em 24.8.64, tOl sanoio-
o Sr. Desil'é Guarani Relator da. IM- em reLação ao que já tinha fi. nado pejo Chefe do Executivo". t~.ans. .. 
téria. precipua à Comissão Mista. -, em parte. eCidi( pelz m.:'s-· formando-se na LeI nÇl 4.35)8, de 28 

Nada mais havendo .Q, tratar en~ Comi.ssão Especial, não podendo de agô.'5f..o de 1964 .. 
cerro"Se. a Reunião-lavrando eu, José N eeta, por razões estranhas a sua von-
Soares de Oliveira Filho, secretarIo, ta-de, conCluir seus trabalhos. O VETO E SUAS. RAZOES 
a presente Ata que, Uma v,<,z ap:-o· AUri ;1' r--'"~t rJ.: 1'1 .. 64, o prc- Pela Men!;.agem, nQ 325, de 28 de 
'vada, será .assinada pelo Sr, Presto jeto é aprovado, tendo recebidO, pelo agOsto- de 1964,' o 81'. Presiden~ dã. 
dente. 2elaU!r: $'. Desil'é Su:!:e.ni _~omin'.ll, 174 v ... _, :. -.-..:~-á.- República. comunicou que ào haver 
2" REUNIAO~ REALIZADA EM. Ú voto,; c:J:nt.l'u. na Cin:_.· . -t.os ~.ncionado o projeto, nos' rêrmo.s do 

DE sEtEMBRU DE 1984 Q...P.R.QJ.m:Q. SUA ORIGEM E SUA ID~~lta~.,S: fl,rt. 1Q' do art. 70· da COllSt-itlli~ão 
TRAMITACAO PELO CONGRESSO JJtosseguimento, funcionamlo P'aderaI, NElolveu a.pOr vetos a dI'; 

As 18,00 horas, dó dia vinte e qm.(# relator substituto, o senador verEOs dispositivos, por eoruide"rá-J~ 
tro de setembro de mil' novecentoet O Proj,;to de Lei n

Q 
4. de 1964 (CN) Antônio Carlos anuncia que a co- conh.'8.rios <'los intel'~sses nacional::;. 

e ses.senta. e quatro,' na Sala da.'> C-o_ .sôbre o qu-al o Sr" Presidente da lte· m!.c;.::;âo .\'1' e' 'DO' de Foram os seguintes os vet.os coin 
missões, sob a Presidência do -Srs. ;Jública fêz incidir o veto a vários emendas com parec~r favorável, -em Ç:s respectivo motivo: 
Senador Antônio Carlos, Presidente, dos seus dispOOitivos, foi enc!\n"linha- número de-'vinte' e- duas' e -rejeltóú 
presentes os Srs. Senador~s Sebas, do ao Congres.so com a. "Mensagem um grupo de. outras de pa.:recer con- 1 - No parágrafo 19 do· art. 19: " 
tião Archer e Desiré Gua.rani. e o~ u ,[-~~. \." -"'em) e \""R trãrlo, em número de' quar<cnta. e 'nove, express;:o "e ;) (Artefatos d.e Tecido.~) 
81'S. Dep-:J.tados Hermógenes -Princi~ J. modiíkar a legislaçã~-'" dos 'impOSM tendo,. também, aproyado .R erpenda. As expressõ('.~_ vet,adas' (:tl'tt~fat.os de 
pe, Cesar Prieto e geraJdo , tos de consumo e do sêlo r- dá ou.. ,17, com parecer contrário do Re- tecidos) figuravam nas emAndas nQ: '1; 
reúne~~~ a. Comissão Mis~a. ineum_ lras--provi<lênci-as. e r~jeitado a emenda n Q 20, .do Deputa.do Paulo Macarini e nú. 
bida. de aprecia.r o Veto Parcial~.do .1.. ..erid'l. mensagem o Chefe de ~l11J"'11::nàà d.'"\ relator. me,',,:, fl ':1">. Sena.dor Be7e"l'· ... a Nct'l- .as-
Sr. Pl'esidente dn, República ao PrO'. Executivo faz. longa justificação sim redigidas: IV (Tecidos e outros 
J • á Lei Q 4 d 1n64 C projeto. _ .' Como a CQmissâo· Mista não for. artefato,,:; téxteis). ·Estas eme~d3s fo-
e,o e n, e J..V _'" I, ~1'jr.CS~O _ Constituid-o. a Comis.;:;ão Mista. e'n- matizou seu parecer, deixando de exa- ram Ro~ova.das com subemenda d.a. .. Nacional) 'que modifica a legislação .~ d - tad de emitir pal'ecer s6bre a sw",emen as apl'esen as Ccm!.s~ãt) Mist.a, "vlssando a conlltl-dos impostos de consumo e do S&lo e -'l .--1 ,,"' foi ela apreciada. neste órgão n .'<:"l<j. CITler.-•. '''' Ile tuir o ~ 19 do pro.feto noro'l.do. dá outras providências. - f d - .. 

I ';;;':~t~~,tendo-Ihe sido oferecidas- 108 e, em aoe- a nao com.c1- O Sr. Presidente ne!!Oll sane.áo InIciando 0& trabalhes. o ,br. l"re· . 1 d I d -rel'eitado· o substitutivo d. parcla o pnrecer ora o re- àauelas expr-e&lões nor ent~nder que sidente concede a palavra ao Sr. -Se o tr b Ih ,. d 1 relat-Or, e aprovado o. "'.ro~ c m o a a o rea_lza o : le a há impropliedade na tns~l''''ão d3s nador Deslré' Guarani que, na o.uali- !-' Ccnl1'C; - "'I· ta I • b t·t v • cO!lf?rme parecer pre.liminar do ,'. ~"S:-"o ;~ lS' .0 _'e::>. Ol'-SU fi ,1 u· mesmas no têxto d.a lei, ·i. 11 que, de 
dade de Relator, t.ece considerações -, to p"onunc'ou s ' 'I t à • ti relator. ,- - J. e . ~13\'orave men e s .'oo.!" o com a legiI'Lac9.o' anterior, o IConsubSíanciadas em Relatório cir ... ,_ .. ::.: .. ,- .--1 "' 't· h -Teve o prol"etc s" ... discussão aber .. em.., .... ~I[:" 01'" 1:'1.. m ,..-~ mcLSO se 'refere a t.ecido~ comuns e cunstanciando a origem e t.ramita. <-<4 f o á '1 d ,. 1 á ' ta Em 10. 3: ê·:l, t~ndo sido a mesma avo r v o re • .aLOr I;m p en - espec13.!s e não artefa,to3 C. tecidos.' ção da matéria no Co.ugresso Nacio· ". d .--1' '. 1 enceir,ada no dia seguinte. f'''Yl p:V.c~ça(; as emm.,"'o:; nU-"'1e- I - Ao oorá(1rafn 2Q do art. 1f,l 

. nat I?em como as razões nas quai3 22 e 32. t:;.'.itc disn-osftivo, int.e~nlmente ve. 
M fundament.ou o Sr, Presidente da sessão conjunta de 12.8.64, li. tado renrod t t 1 1- . 
República para, no mo de sua~ atri- f.no; t ot • Reformulando, ainda, o parecer an- . uz ex ua men,e a emen~ 

v~ pos a. em v aç:-:(J, e terl·or da Coml's'a-o "l·,ta, o rei.tor- da nQ 6:l dn- Senador Jopo Ar!:. ripino buições cümUtucionais. apor seu veto do Relator ten- - b'J. , ao processado em· t.ela; - .. ,,-:-",. ot' - d"'cI"'--"'-·" pcnt-rál."lf' às Que a Jtl,Qty~cou, decTaronrIo (lne a. 
'Em discus~ão, não hlvendo c,uem Rd v ação; por com-tam da. relação rnesmq obietiva ~ubt.rair .-'tos rigores 

. d . I S::na o. e por '166 p-lo rel"tor no pa.recer do adiciona1 utilidades' qu~ nãn de" maIS ese]e fb.zer .. US;) da pa avra 124 contra na Ca, _.... f t d 
() .51'. Presidente determina sej::t. as.. m~;r;'" ":' em Plenário, com exceção da v~m so Ter ag:avamen o e tributa-
iSÍnado o Relatório. N!l sessão conl'unta de 13 de agOs. n9 17, itens 1. 2 e 3, que foi· çavo. t 

d na ComissãO. e ou o o 81'. Presidente d9. Repíi-
E n9. a mais havendo a t.ratar, en na a-usênci-a., por motivo justifi- bUc.a por jult?"â-Io r!';dunrjantf'. uma. 

eerra-~e a Rrpniâo, lnv-an:lo eu: .Jo~é do relator do projeto, Senador ressaltar Que o . pail"ecer do V'eZ que SUa disposição Já edá J)1'e-
Soares de Oliveira Filho. Secre~ário,' Guarani, o Presidente da. CO.. da C{)mis~ão Mista· f.oi ven~ :vista, expressampnte. 110 ~ !(I do me..:-· 
a. p:,:sente Ata que, uma vez :lnl'n- Mista., 'Deputado Hennógenes cido neste órgão e () parecer do re- mo "artigo _ AIfn",:l. XVI. inciFo' ~. 
Vad!l, :::erá, :l:;:inada pelo Sr. Pr:,si· P,ínc';",e., designa relator ad hOc. o lntor-substi-tut-a fOi baseado nas de- TIr _ A f.lH-€rneão XI do art. 7 .•. 
d{:;r:~, S:-:;;r:do: Antônio Carlos, uma vez, que cü-:ôes da m~Ema Comissão, embor~ (int?;:':~;~'!!l~!1:te) , 



Está a.ssim redigida a aI te'l'a9~ blo. cuJos títulos tênl vida a.,pena,s. du... 
.tad~: ~ rmte O perlodo <1u ~p~tlvaa ~ 

XI - Fica o.cresceutc.do'a.O Ca" rações. . 

Sete!l'bró J. 1964 343t' -tratJv~ do Serviço Púb1ico, e dá ()t\t~a." 
p:·ovldênclas, . ~ 

pítulo XlI1I da. Frimeka Parte - O Sr. Preside!}te vetou "in totum" 
Normas GeraJa - o seguinte ar· as alterações, sob alegação de que as 
tigo e seUs parágrai06: exigências nelas contidas serão n.-

"Art. - As notas promissórias cUmente burladaa e de que as me .. 
e letras de câmbio sômente pode..:. dldas propostas correrão OS ri.sços da 
rão ser emitidaS pelas entidades inexequibilidade e da desmoraliza .. 

Co..1gresso Nacional devidamente ha
bilitado .a. [Obre .êle manifestar-se, na. 
forma. da. Constituição Federal. 

S,aJ,a das sessões, em 24 de se .. 
tembro de 1964. - Antônio Carlos, 
Presidente. - Desirée Gua.rani, Re .. 
lator. _ Seba.stilJ.o Archer, _ Her
l1wgenes Pritlcipe. - Cesar Prip1o. _ 

Inicit.l.do Od trabA.Jhos, o Senhor 
Presidente concede Q. palavra. Q(JI 

Senhor Bezerl"a Neto que ,na quaU .. 
dade de Relator, tece cOTIside:-'!lçõea 

Ger o Frejre. 
oonsubstancb.utas em Relatõ:-:.o cir· 
cunstanciado a origem e tramiLução 

· que se refere o ar~igo 58. e pelaS ção. Após salientar as falhas que, no 
sociedades de crédIto e f:maneia- .seu entender, existem nos vários pa
mento se extraídas de talões com rágrMos dn. alteração XI, afirma o 
fôlhas' numeradas tipogTáfica e s~- Sr. Presidente que, Use corrigidas as 
guidamente, podendo a numeraçao faJ.ha.s apontadas, o 'Veto propost-o não 
ser r e i n i c i a d a anualmel,lte ou significará a rejeição definitiva daS 
Quando atingir· o número 999.999, idéies consubstanciadas no respecti
sendo que poderão ser utilizado.s vo artigo, n1.9.s apenas o adiamento 
tentos talões quantos forem ne- de sua adocão até que o Poder Exe .. 
cessários, de&\e .que Ae distingam cutlvo, com· as cautelas. devidas, ela ... 
por seriações alfabéti~n.s.,. . . bore novo projeto sôbre a matéria. ,/ 

da matérIa nas duas Casas do Con4 
---~ligres.so Nacioll':tl, bem como as ra"ões 

nas quaIs S{'o fundamentou o Sr. Pt'e
sident.e da. Repúblca para, no uso de 
F1Hl.S a.trib:tlçõe-s Constitucionais, apQr 
seu vef,o ao pl'oces"':l.cto em tela. 

§ 1.0 AS .notas promJ..~orla8 e le_. lV - Ao nrUgo 11 Ontegralment,e) 
-tras de câmbio ·serão emltid~ ~lU Está, as.<;!m, red!g!do éste dispo:l-
três (3) vias devend.o a. pnmeua. UVa vct.a.do: . 
via. ficar tom ·0 credol' do titulO, I' Al't.. 11. Aos ca.sos previsiog na 

Em dlscussão, não havendo quem 
I mais des'i'.je razer mo da pa1avra, o 

S1": p:-eEidcnt-e deteIlrtina' seja MEi .. 
: nado o RClat6rl-o, 

E nada ml,i'l havendo a trat,ar, eu
fi-se n Reun;5.o, lavrando eu, José 

de Oliveira Filho, Sec~·ctárío. 

ao segund.a via ser entregue à re- legislação do.s. impostos de con-
'partição arreca.dAdol'a. l<.Jca.! para. sumo e do fêlo, aplica-se o . ..!is. 
rcgistrQ em. livro próprio, sem posto no art. 31'6 e pará;grafos, 

I 
presente Ata; qu{', 11ma vez ep: O· 

1\10 R.iEUNL'\ú. DE, JNSTALACÃO vadll, set·á ass1nJ.da pelo S.:-. Pl·esi· 
REALizADA Pí12f9Sª $kI1Ui1iR'b. de!1te. 

qualquer emolument.o ou custas, e . . d d t 
<lO teroeir'" vIa flcruâ. no respect,lvo do Codi~o Penal, In epen en e-
talão. .... ménte da. responsabilidade civil 

I :iI:,9 As nota.s promissórias. ou. destinada. à reparaç.30 de pe.l'das 
letras de câmbio que tenham de e danos. 
.ser emltida.a por pesso8.<; !í.slcas ou ª 1.9 Ao contribuinte' prejudlca>lo 
por entida.des não relacionada.s no Ire!\. fl •. ~eglll'ado direito de repre· 
artigo 53 deverão ser obtil1a.s, pol' !entaçã.o tw MJnlstétio Públieo, 
ocasião .do paga.mento do .respec- para.., o ex!wc!cio da ação penal, com 
tlvo lmpôsto nas repartições ar. a observlncia. das disporiç6e.!l esw 
recadadoras do Ministério da Fa-- tabelecidas p!tra. Os crimes de ação 
lenda, as qu"'is terão talões espe" pú.bli~, no Código do "PJóceSSQ. 
cLais, dos Q,lJ.L\.ia .ser" extra.ida a via Penal. 
destinada ao oontrlbuinte. fi~ndo § 2.{I Na.'t qüest.ões. decorrente.-; 
outra. via no tulã<J para re~I.Stl'o da aplicação da legislação dos 
no livro de que tra·ta o. ~ V'. impostos de . eon..;;umo e de sêlo, 

i 35' A qualquer pe.s:,o-a. é !a-cu1~ l1ão será· concedida, a medida li-
· tado o uso de talões, na forma do minar em ::n&ndado de segurança. 
disposto neste artJgo. impetra.do contra a. Fazenda Na.-

§' 4.(t Para venda, na base da re8- <:!onal. " . 
pectiva. selagem, à& peSS{)t1$ tlslCa! . . " •. 
ou en'· 'Iao1es não relncionadae no O dISposto no "caput. do a.rtIgo 
a.rtigo 58 . po:' intermédlo das re- vetado e no seu § 1.°, reproduzem. 

· pa.rtições' arrecadadoras federaiS·1 t.extua.lmente, a emenda n,'" 4,. awct" 
e das entidades imU~das nos at.. vv.;a ~ôm. 8.Ubst1tut~v(), ao. mc~\m 
tlgos 11 12 13 c 14, o Ministério tna.IS um I, de autorIa do Deputado 
da; FazendU: pl'(widenciarIÍ a. im- Antônio Fr-llçiano que a fundamen. 
pressão, pela. Casa. da Moeda, de to~, aflrn~a.lldO! I'Xmbora :Pareça. 
noÍ9.a prontis:.:óri.a.s. de divel'sOS va· inutil repetJ~ ~ a.ç:Ucação da. salnto.r 
lores ·tendo impressa a respecn- ~?rma do Cocl:~ PenilJ os. ca.sos pre· 
va. s~r' "am. . Vl..Stos Dl, legIslação. do lmpÔ[.to . de 

~ 5.') compete, aInda, à.s repar~ 
tições arrecadadornll. selar, por 
verba os titulos cambiários que 
sejam emitidos pcI:-" pessoas in
dicMaR no § 2.°, . de...C1.d.e que os 
mesmos títulos sejam a,ptf>$entados 
pelos lnteressadoo contendo, 'ão 
~ômente Os va.lores, vedadil., termL 
tumteménte, essa sela·gem, quando 
os titulas se encontrem completos, 

§ 6.\0 Para efeltQ do dIspo.st,o no 
p"rágrafo anterior, não preva.lecem 
o llmlte de qUe trata O incfso 6,? 
do artigo 26, e o artigo 27 da Pri-
meira Parte. . . 

§ 7/l Para que produzam os 
efelt.os legam, ·as notas promlrM
riM e letras de câmbio emitida.; 
anterionnent-e à vigência do d18" 
posto neste artigo serúo registra. 
dos: no órgão arreca.d!l.dor do ~n
ntstério d..'\ Fazenda· em cuja, jurÚl. 
diçfio r('"sidir o portador, 

consumo, a verda.de e que a sua m
clusBô no· bOjo do presente di.ploma 
legislath'o representa um brado de 
alerta. aos menos av1sadoo e \lma R<I
,,'ertência. aos incaut06 .. ," 

Justificando o veto tot:tl QO art. !l. 
observa. o S~. President.e da Repúbli. 
ca que o me.<;mo é ocioso, uma vez 
que a aplicaçã.o do art. 316. do CÓ
dt~o PN1.a.l. a~s casos nêle cln.sslfica~ 
dó.;;, indêpende de determinação da 
lei fiscal. "A matérIa é de direito 
pe:lal . .afirma o Chefe do Govêrno, e 
autoriza. a ação ,1ndiciaJ do cont·ri· 
buinte. em face do caso oeorrtdo, 
mesmo qUe a. leI fiscal não o retira. 
Além (USSO .iá o Estatuto dQ6 Fun
c!oná.rio~ Públicos CivIs da União 
(Le1 n."! 1 ,'i11, de 2'8 de outubro de 
195~n, o"'evê. no seu capItulo IV 
úlft. 196 e 2!l{)), aplicação de iguau 
.'')anções. 

V - Ao parágrafo 2.'> do art, 12 
Ten} n seguinte redação êste parA.4 

As 14,00 hOt'li.s: do era 2':) de setem
brQ de 19S4, na. Sa:ln. <la! comisl:iões 
do Senado Federal, preEelltes O~ Se~ 
:J-..ores Senadores Bezerra, Neto, J.osé 
Guiom.'lr e Daniel Krieger e os se· 
nhores De.put.ados Wilson Roriz, João 
Mendes Olimpio e Flaviano Ribeiro, 
l'etllle-Ee a Comiss .... io Mista incumbj ... 
da de ap!'cciar «) veto ParcIal do Se... 
MOr Ptuid~11te da. R.epública ao Pro
Jeto de Lei da Câmara ne 128,· de 1004. 
(Projeto de Lei da. Câmara número 
3.09()...B-61) Que transfere pB.1'a a 
Universluade d~ Brasil o Escritório 
T.~ellJoo da· Cidade universitária, dn. 
Dlvisão de Edificfes pClblicos do De· 
part:'Luento Administl'nLivo do Ser· 
viço público, e dá outras pl'oY'!dên .. 
Ola.s. 

_ Em obed:êncie regimental Ilrsume 
a Presidência o SI', Senador Daniel 
Krieger que, decla.rando instalBda a 
Comissão Mista, determina seja pro .. 
cedida. a. eleição para o,)S cargos de 
Pres.1dent:e e Vice-Pl'~idellte respec· 
tivamente, at!'Elvés escJ.'utínio secreto 
por cédUlas uni nominais, previsto no 
a.rt. 81 do Regimento Interno, pato. 
tant·o designan'do' Escl'Utlnadot o se
nhor _Deputado Wilson Rorlz. . 

Concluídu o. vot-a.ção, apura.·se o 
seguinte re~ultado: 

Para. Pre.sidenle: 

Senador" 
Deput.ado 

voto. 

Dantel Krieg:~r - 5 yotos 
Fia viallo Ribe-iro _ 1 

pru'a Vice_presidente: 

Senador JoSé Guiomsl'd _ 5 votos;; 
Deputado \Vilsou .. 'Rori'ló - 1 voto, 

O Sr. Presidente ,após agradecer a 
seus pares a sua eleição designa o 
Sr. Senador Bezerra Neto Relator da 
matérk\, ptec[pua. à. C<unl!S!o Mista.. 

Nada ma.l,~ havend<J a. tratar en. 
cei'ra-se a. ReunJão, lavrando eu, José 
Soares de Oliveira. FlIhO, Seeretãrio, 
a pt·esente At:.!, que, uma 'Vez a;pl'o
vada, sen\ as .. infl.da pelo Sr. Pr~1-
dente. 

RELATóRIO N9 21, DE 1964 
DA. Com:8são .M·sta bida_ a.e 

rec' r veto areial !! h-.or 
Presiden e a Repú,Ollca ao pro/&. 
to de Lei da. CumUlo. n.1! 3.Mo-D O..l. 
(nÓ 1M·M, no ·senad.o) que trem.o:. 
fere pa,·a a O-/hVeTsldtJfle do Brastl 
o Escntorta TCCWCO da O:d.aã. 
UnweTsttanA. da Dlt'iS'UO de EdJ}r;
ÇLÔS pu6Ucós ao DeparZUmeiifõ· AI!-
1hinlstTdtlvD dio Sertllco PU'6ü.co, fi 
da ouirds' prvvzaênczas, 
Relator: Sr, Bezen'Q Neto. 

O Senho~· Pr&~·idente da Rep.íU;I1I.!!l., 
lI"O ~2.5 ~i .. ,..;:1 ç:.n:" qll elhe ··.·lw 

\\.". .",.,:. i(}, ·'1,~raf'" L?, ~1 
Constltu:ção Federal, resolveu ne- . 

gQr san~,'!.;, p~, .·::lm~l1.!, ilO I 

de L-ei da Câmara n9 3, 090'D-·61 
(n

Q 1211-64, no Eoellado) qut" tranSferb 
para a Universida.de do B:'asil o Es
critório Tt~clljco da C;dade Universi .. 
tária, da Divisão de EdifíCiOs púb!1. 
Cos do Departamento Admini.c;trativo 
do Sr>""'I"O Pú-b1i:::o, e da outl':lS pro .. 
vidênch,s, 

O PROJETO 

(Origem e Andame-nto) 

O projeto vetado, parcialmente, pelO 
,:11Or ":I:"~tiden:,e d.a. af:públlca, tl,:ve 

sua origem na MenJ:'agern no 238·61 
do Porler Th""11Ü,\rJ). df'.:!!in,J. .. .i ""!.04 
fins. as~1n~Jad.os. na. ementa a.ctma, 

Na Câmara dos Deputados, O pro
jeto te~'e 311d:::mellt) rl(}l·'1UI.l, t () 
SIdo a,pro'/ado. sem mc<iiticP~Cíes em. 
11 de agôsto de 19'ê4. ., 

• No dia te no m :!':n.'Hl f)" .• "', a 'O!'o") 1_ 
$lção foI enviad"t a.o Se.n9.do tom{ln .. 
do O n6mero U~8.8't.. ' 

·Sntad.>. s~u andi.l..r:.cnto foi r6.
em rnzã.o de urgên<:.fa. requerlda~ 

nprov.:<:iO na ~CSR10 ú.~ ~ d& 
de 19'M e enviado -à, sanção f OS 

do :mesmo mês . 
O VETO E 5U AS RAZõES 

§ 8.9 Além das çondições já. exi
gid.os por lei, os instrument-oo de 
prot.esto de nota pl'oml'~ótia ou le
tra. de câmbio de que l,ratem OS 
parágl'Rfos 2 .... e 3.°, deverão con
ter n. certidão do registro da. se~ 
gunda via do título nas reparti-o 
ções arrc<:ada.doras loca!"'.;;, zendo 
que para as demais not.a.o; pro· 
ml~~órias somente poderá ser acei-

grafo vetn.no: 
I.~ 2.Q Juntamente oom a defesa ou 
rectRmncão interposta perante a 
autoridade julgadora de La instân_ 

2~~IJNIAQ REALIZADA EM 28 
pE SETEMBRO pE l~ 

Presidente da Repúbltc&, 
If:~"h,~~~~~;;:' n' 238, de 16 de ... 

com uu1ca. :tO Cos.grf!"s
JN~i?n.l que V'c t'Úu, plU'e1illme.ntl\; ~ 

ria 011 em recursos perante os· As 18,00 horas do dia 28 de set-~m· 
Conselhos de Cont.ribuInte, !t parte bro de 1004 .na Sala. ns. ComIssões, 
produ'l-ini as 'Pr<)VM Que QuifeT oob a PTtSid~cia dô sr. Sena.dor 
Ao!'esen~~u em rc.":guardo dos seus DUliel Krleger. presidente, presentes 
direitos." os Brs: Senadores B·ezerra. Neto e 

t.a transcrição do titulo que aten- Arg11rnenf:a. 0. Chefe do Oov~rno 
da 1 s exigênciM do § 4.(1." o~le ac;ta dlSpOS]~ão é ,desnece.c;.<;arla, 

u, '!lSto Q1lC .fá rata pl'cVJ.:ta no atual 
As a1telaçõe~ acima. tn\.nscritas' Rev,ulamcntn do lmnôsto de Consu

constituíram matéria da emenda. ~l.O;> mo e na C')n,r,olida~ão d;:l~ Leis do 
50, de autoria d<l Senador Deslré Impõ>.;;to do Sêlo, 

José Guiomard, e os senhoreõ D~Pu. 
t-üdos Wilson Rorlz, João Mendes 
OUmpjo e Flaviano RibeIro, reUDe·se 
a C.oml<:são Mista, incumbIda de 
apreciar o V\>-to parcIal d" Sr. pre
sidente da República. Q.O Projeto de 
Lei da Càmam. n!) 128. de 1004 (P"'O

I UI 
,;. .. " ... __ lent:.~~o o ,~:.) eJU rMôea 
ordem c0nsUtuct.ono.l O t&ndo em. 

tnterê~e.c; n-9..Cwnrus, o se.nho., 
~E~ldenf;e da República, fê-lo lncfdl~ 

.seguintes JIt ~rOsltlvos: 

I) no art. 29, 'Icaput", a. expressãot' 
"'por fõrça. da r,ei n,9 :J.?60, de 

12 de .Julho de lMe". ". 
Razões ''Í 

GuarAni c que foi aprovada com Sub~ . .... 
emenda. JusUfi.cou-as seu autor afir_ CONl,;LUSÃO 
mando que M alterações inserida.s O veti" p.l'esldcnc~.A.l foi apôst-o em 

jeto e Lei da. Câmara n9 3.CfKl-B,SD ·0 art. 2" da proposlçlt<> contém 
que tran.sfere para a Univtlrsldade do In,,,,,, •• tranSlerindo para. a. Unlver ... 

()bfe~iv.s,m impedir n. fraude llO se· t.eln"D!) útil e b!,,s·f'_"l.do em tl1ndamen
tor financeil"O relaclonndo com as to ::-&hre r) !"ll1al poofa. OO!l.'1t·i.tuc!onal
notas promi&$Órias e let.ras de Câlll. ln~nte, l$.zê.!.o, incidir. i!',o;tundo o 

'Brasil o Escntórlo Técnico tht. cid·a,de Brn~ii os ,o::ervidllf&,9 do E»-
Ullfv€'l"f',lt,ária., da. Divisão 9: lI!J!ftclOS Técnico OI\. ChIada TJ'l1h~e!"8:-
:PtllilJeos do tl.ep:t.rtume:l1t.;) Adm1n!&o qll..,. ~~t',am à, oAte;m1e.. d.tII 
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,lfunc1oná.:'ias. de a.::ôrdo com G. Lei s<,;~";i~Ui.~~ a. votação, apura-se 
;(Q93.780,delS60. J; resultado; ." 

o concorrência pública, coleta de -pre_ 
ços e dispensa das mesmas".' 

mesmas consi-deraçóeg que leva_
xam ao veto anterior"" 

Ocorn~', p:;,rém, -que o p:<:' j foi para president~: 

l
iQPl'~ênta<iO._ por iniciativa do Poder 
~: .~,., J ,no - \,... ~ '. e, a;"": es
sa data, outras leis ampararam novos 

. grup~s de servidores' daquele ,Escrl
I tório.. . 
, Desta forma, ,se pennan"eces<;e (l' re-

\

' dação imC.iál.~VáriOS f~cionárlçs del_ 
n,ariam de ser' transferidos para a 
lIl1eslI"..a Universidade, o "que ac,3"rr;Wl-
1'Ul. grand.es transtonlo, à máquina ad-

\ Qninistratlva" . . . 

~ li) no art. 2Ç1, parágrafQ 
[pressão: . -

"6 qUe 'se l'e!e!"e o art. 87 :da. 
Lei nO 3.780, de. 12. de julho de 
19tíO". ~' 

Razões . 

. 'uQua1?-to _ li expt~~~o 
elo paJágrafo lOdo meSmo artlgo 
2\ é' nece.ssária tal p:-õvidência 
'por- ter sido revogado pela LeI 
n ... · 4.345~de·26 de jUnho de 19-64, 
o art,' 87 da üel~t.!onada 'L,r'l nú
meru 3.'180, de Hl60, a que fie re
fere à. e~~ressão impugnada". 

CONCLUSAC 

O vet-o paf(~Ial do Se·nhar Pr~den .. 
'f ~ da RepúblJca 'ao projt'to de' Lei da 
\ Cãm-ara na 3. O9O-E:61- (n9 128:64, no 
taena.do), foi apOsto com 'fundamenta
l ções previstas na Constituição Fe-

senador SilveStre Pé'ic!es, 5 votru. 
Deputoado Flores Soares., 1 vot'), 

Para Vice-Presidente: 

senaQ,or Mero de Sá, 5 yotos. 

_ -Deputado Gastão Pedreira, 1 voto. 
O Sr. Presidente, após agradecer 
seus pares a, sua 'eleição de.signa 
Sr. Senaaor Wilson Gonçitlves Re

~da matéria pl'ecfpua à Comis
Mista. 

Na.da mais havendo a. tratar en
cerra-se a Reunião, lavrando eu, José 

Oliveira Filho, Secretário,) 
n",.,ent, -ata que, uma vez 'apro

será assinada pelo -Sr. Pl'es~-

Ai 17 hotas, do dia 28 de setem
bro de_ 1004. na Sala das Comissões, 
sob a Presidência do Senador Sil
vestre _ Péricles, Presidente, presen~es 

81's. Senadores, Wilson Gonça!vcs 
e Mem <!e Sá e os srs. Deputados 
Celestino F~lho: Gastão pedreira e 
Flores Soares, reúne-se a- Comissão 

, incumbida de apreCiar o vet-o 
do Sr. Presidente da- R€pú

ao Projet.o de Lei 'nº 97; dJ! 
(Projeto de Lei nf,! .2.098-B-64 -

Câmara) 'que estabelece' normas 
pa-r-a a licitação de- servlços .e obras 
e -a'quisição de "materiais no' Serviço 
Público Civil, e da 'Outras providên-

'deral e çlentro do prazo por ela fi~ trabalhos, o Sr, .Pre-
tll'alO, - estarido (. congresso' :";,",~.;:!l~U a palavra. ao SenhOl' 
fhabilitado a apreciá-)o, conveniente- Gonçalves, na que.-

Na Câmara, O: projeto teve anda
mento rápi<io, wrquantó exalUÍnndo 
nos têrmos do art. 40 do Ato Insti-
tucional, de 1964. . 

Em 21 de julho do corrente ano, o 
substitutivo. oferecido pela comissão 
de Justiça da Câmara foi aprovado 
e enviado ao Senado, tomando o nú-

'mero 97-64. ',. 
Seu andamento, no Senado, foi 

também rápido,. em .razão de reque
rimento. de urgêut:ia aprovado' na. 
Sessão de 12 de agôsto 'de 1984. 
'Todavia. o Sena-do Federal, exaro:':' 

n'ado o substitutivo, a.provou quatro 
emendas, motivo· pelo qual, em 12 dg 
agôsto ,de. 1964. a pl'Opo.sjção reOO1'"_ 
nou à Câmara dos Deputados. -
'Apreciando as emendas do SenadZt, 

a ,Câmara_ aprovou as de número 1, 
2 e 3, e rejeitou a emenda de nO 4. 

O pr-ojeto foi enviado à sancão em 
28 de agõsto de 1964. . 

O, VETO E SUAS RAZõES 
O Sr. Presidente da República, 

pelo. Mensagem na 237-64, c-Omunica 
ao Congresso Na'Cional' que· vetou, 
rarcial:g1ente, o projeto. 

Fundamentado o veto em razões 
de ordem constitüciünal e tendo em 
vjsta- interêsses r.Ql;'~onais. o Senhor 
p re.3idente <la Re1J~:'ica fê"'-Io incidir 
nos seguint.es dispositivos: I 

Ar No ítem III do -art. 19 da. -ex· 
pl essão: "a concorrência, exigln
do-se'!. b 

Trata-se de di.::p-:sitivo constante 
do . projeto original. 

Razões 

-"O veto -tem em vista. peT1n.j~i:r 
a~ ,a.dministrador a contratação 
-da execução de serviços ou obras 
de montante .inferior a cem vê': 
zh o valor do major salário-mí_ 

CJ Art. 79. 

Trata-se de dispositivo eo~tante' 
'do" anteprojeto' do· Poder 'l!:xecut:ivo, 
cuja. redação foi alterada através de
emenda apresentada· na Câmara. -

'Razões 
1'0 dispositivo vetado estabe_ 

lece ,não só o registro- e a dis
tribuição automática dos créditos 
'Orçamentários e adicionais desti
nados ao órgão de administração 
descentralizada ou aUtárquica, 
como a entrega. tantbêm auoo_ 
mática, pelo Tesouro Nacional ou 

· Delegacias Fiscais, dos rec1.l-!sos 
~orrespol1dentes. Ficará, portanto: 
a Administrllção Central iml}()S~. 
Sibilitada de exercer qualquer 
contrôIe s6hre a· entrega de ,re-o 
cursos financeiros' -às autarquias 
8dministrativas e mesmo' impê..; 

· rude, de adequãr_ essa entrega às 
-dispon,ibilidades financeiras 40 
'I'eoourQ. 
, A' ·maior parte _ dos créditos or~' 

çamentârios . e adiciohais i1êsti_ 
nadOS às· autarquias e órgãos 

..... dà administra.ção descentralizada 
destlna-se·à cobertura de dejicits 
de operação dessas entidades ou 
ao seu 3ubvencionamento. O SR-.' 
neamento ifnanc~iro do' pais e' a 
progresSiva eUm1rutção do deficit 

Imente, em face do €:q:l()sto ne;;,(',~ Re- r:~~:t;~~ii~;:Bto~~'~ tece considerações 'aatÓl'io. em .R-elatório eir_ 
a origem e tramitação 

Sala <ias Sessões, em 28 de setembro nas -duas Casas' do -Con- I 

I de 'i964. - Daniel K":eger~ presiden.. Nacional, bem como as razões 

nimo e a aquisição de, materiais 
-e equipamentos de .montante in
ferior a oitenta vêze.s o valor do 

· ,orçam~ntário exig;m um oontrôle 
permanente e ngCJ1'oso sôbre as 
operações financeiras das au.mr .. 
quias _ e entí~es descentraliza~ 
dás, das quais se deve' exigir Um 
esfôrço especial de redução do 
deseqUilibrio- de suai conta-s; atl;a'
vés de melhoria. de Suas fontes 
(le regeita ~ _ redução' de . custos 
operacIonais. A transformação em 
lei -do art. '79 'do Projeto dificu!;. 
tàrá OU mesmo impedid êsse 
contrôle". 

tJte·. - l!ez;erra l!.eto, r..e.bt~:., "--o quais se fundamentol1 o ·Sr. Pre.-
~GUlOtrnI, d, - WlIson 1 .. " '-, sidente da RepÚblica para mó de 
~ena..es Olimpio - F~a~ian_o ___ ·_-'I suas 'atribuições Constitmcionais, apôr 

E A 

. . As 15 horas, do' dia. 2J} de setem
Ibro do Qno de 1964, pa -Sala das 0.0-
misSões do Senada -Federal, presen
tes -os Srs. ,Senadores Wilson OOli~ 
çalves. 'Silvestre péricles, Mem de sá.. 
e os 81's, DeputadoS;. Celestino Filho, 

~ GastãQ_ Pedreira e Flores Sosres, 
reúne-se a- ComIssão "MIsta incí.rll
bida de aprec1ru.' o~-Veto -.Parci'ar dó 
Sr.. Presidente da RelJúbl1ca ao P;:,o
jeto' ae Lei' da Câmara n° 97, de 

. '1964 (Projeto de. Lei_~ nO ~ 2 098-B-64 
_ na Câmara) que estabele,ce nor_ 
mas_ para ?- licitação de serviços e 
obrãs e aquisição ~de materiai..,. no 
Serviço PúblkO; e dá. outTas pl'oYi
dências: . 
~Em 'obediência ao preceito 

mental assume a Presidêncla 
nhor Senador. Silvestre 
decla.rando instalada 
Mi~ta, determina seja. 

o Sr. 

seu Veto ao processado em ~la:. 
Em _ discuSsão, não havendo quem 

mais- deseje fazer ·uso da palavl'a, Q 
Sr .. PreRidente determina seja assi
l1ado o Relatório. 

mais hav:mdo a tra{:ar, ·en
'Reunião, .lavrando eu, José 
Oliveira Filho, SecretáriO, 
Ata que, uma vez apro
assinada .pelo 81". Presi-

-' 
RELATóRIO W 22. DE 1964 

ooncâlv~. 
da República, "'lO 

'ãt,ibiúçiles que lhe conle
(:! 87 da Consti

san
Lcl 

97-64, 

pr_ojeto_ -vetadoJ pirci.almente, 
Sr. Presidente _da República., 

Origem na Mensagem nú~ 
de 2{i de junhO de 1964, 
EXecutivo, destinada "ã 
da.s normas previstas 
oontabilidade . da 

retei&nte &00 limites 
•• tobel<ddO<j par&. " _~ 

maior salário-mínimo dando-lhe 
liberdade de ação para realizar 
os ajustes necessários ~em as na .. 
turais demoras 6 Que estão su
jeitas as coleta.s de preços". 

'B) O .Item V do art. 1', 

Trata-se d,e dispositivo int.roduzido 
nQ projet() através de emenda apre
sentnda na. Câm~ra., e alterado no 
Senado. 

·Razóes 

U A necessidade de suprímír-se 
item V do art. 10 decorre das 

O veto parcial ·(10 Sr" !?residente 
da República,. ao presente projeto- de 
lei,- foi apôsto com' fundamentações 
preVistas' na Constituição Federal e 
den~õ. do llra.zo por ela fixado. es~
mndo o Congresso' Nacional habili-, 
tad-o a apreciá-lo convenientetHente, 
em face do exposto neste RelaMrio. 

Sala das Sessões, setembro de 1964: 
- Silvestre périclts, Presldentt~: _ 
Wilson Gonçalves~ Relator. - Jl!ew 
de Sá. - Celestino Filko. -- Gastão 
Pedreira. -' Flôres Soar~. 

SENADO FEDERAL 
, 2~. SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 

DA 5~ LEGISLATURA 

, , . . 

. São nomeados; ·de ac6rdo \~O1ll.0 art. 85, letra c, -ítem. 

~Q~~:~::~~In~;te~r~nl~o, para. OS cargos de Taquigrafo de Debate.s, PL~4, 
do Senado Féçlel'al, Elza Corrêa do Paço, Haroldo . 

e Levy Mach(ido.' '. 

FaçO saber que o senado Federal a..provou e eu, Camillo - Nogueira da 
Sena<to Federal, em 28 de setembro' de 1964. - Camilló Nogueira da 

Gama, Vice-presidente, no exercício da Presidência. 
Faço saber que o Senado Federal aprovo ue eu,' Camlllo. Nogueir,a da 

Vice~Presiàente, no ,exercici:a da. Presidência, nos têrmos do art. '.47, 
~o Regim~nto Interno, promulgo a seguinte 

Artlgo único, . E' exonerade, a pedido, de acôrdo com o art. 85, letra. \ 
ítem 2, do Regimento- Intel'no, dO cargo de Taqulgrafo de Debates, PL-4, 
Quadro da Secretari~ do senado F'ederal, Léba. Mascarenha-s de Moura. 
senado Federal, em 28 de setembro de 1964. - camillo N oguetra 4a 

QCII>l<j, Vlo4-l'II!l!Idente, no oxerololo ~ Preo1dênciB: , : 



Têrça:feira 2~ _= ::::s::::t:;:a: 
DIÁRIO ~ CONÇRe~o NACIONAL (5e9ão 11) 

Diretor-GemI do Depa,rtamento 
A<lminlBtraç1io do Ministério da Â1l* 
cultura (1948-50). . 

= c::;: 

(du.as) para.. a. representação de 
pt'eg.a.dos e 2 (dUM) ptlol'a a. de 
pregedore$ . 

em· 
em-

Di3:'e-ror d2. Divisão do 
Aperleiçoamento do DASP § '19 Haver! tun suplente para. cada 

Secretário-Geral de A~rt:;~~~;~f.1 vogal. 
da. ez·Pre!eitura d.o Distrtto I 29 Os vencimentos dos ca:::-<os e 
hoje Est.ado da Quanabara. a gratiflc~Ç:'..> das funções refe,:id:u 

As 14 hs. e 30 minutos ncham-
se presentes. OS sra. Senadores: 

Adalberto Sena. 
Oscar passus. 
Vivaldo Lima.. 
Ed:~uu..J.do Lev!. 
Catteoo Pinheiro. 
Lobão da Silveira.. 
Menezes Pimentel. 
'Wilson GOnçalves. 
Qonça.lves de Abrant-e5 j 

Banoo carvalhO. 
Pessca de QueirOZ, 
Ennírlo de Moraes. 
Aloysio de carvalho. 
Jorephat Marinho. 
Eurico Rezende. 
Aurelio Vianna. 
Nogueira da. Gama.. 
Bezerra Neto. 
11'ineu Bornha.usen, 
auido Mondin - (20)_ 

O SR. PRESIDJ'NTEi 

1952) • neste artigo serão os fixados nela:- Lei 
Chefe de Divisão no Departamento n9 3.414, de 20 de junho de 19ã3 -com 

de contrôle do B.N.D.E. (1953~54). . alterações constantes das Lcj~ nú. 
Deputado Feder~l pelo Estudo qe 3.531, de 19 de janei: .. o de 1959 

Goiâs (!955-1962). de 12 de julho de 19~O e 3.S:W: 
Pres1dente da. Comissão de Orçe- dl 3 de novembrQ de 1960. 

mento e FiSCalização Financeira. da 
Câmar:1 dos Deputados (1957 a 1960). Art. 31} No primeiro prOvimento 

DIretor. do Departamento F'1n?~ncei4 dos cargos criados no artigO anterior 
ro da SUSEME no EStado da Gn~na-I f;~;~'i~ ser aproveitados Juizes pre; 
bam ,'1963). F de Juntas de Cou

do P.li,c;, desde 
Atual Diretor-Geral dó DASP. do' prazo de 
Prêmio IDORT de 1952. {"'-"f'l. T-i 

Magistério, ao - , 
Professor de ",problemas de Ch!- do Tl'u1)alho do 

fia", dos Cursos de Admfn1stra.ção do a. ao prcsjd[,l1~~ q~~ 
DA'SP de 1943 a. 1953. . 

Professor de "Chefia. Admi.tli.5fratl_ 
I va", da. Escola Brasileira. de Adminia

tração Pública da Fundação oe~ú11o 
Vargas, desde 1952. 

,Art. 4C) O~ me.ndatos d03 VOgaIS 
JuntG,s de que trata esta lei ter_ 

mina"ão simultAneamente co:n os dos 
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ti>ulares da Junta criada pela Lo! 
Jlumero 3.71>4, de 14 de abril de 19so.' 
que passa a ser designada pOr Pri:.. 
mei:r13. Junta de Conciliação e Julga,.. 
mento. 

Art: 5'1 Ficam criados, no Quadro 
do Pessoal da. Justiça. do Trabo1llo, 
ds. Terceira Região, para. a lCt2Ção 
xIas Juntas de COnciliação e Julga.. 
mento criadas:; por esta lei; Os cal'g03 
constantes de tabela anexa, que de_: 
verão ser providos por concurso dO 
títulos e provas. 

Art. 67 O Presidente do Tribu.na.lo 
Regjonal do Tl'abalho da. Terceira' 
l:tegiã,o promQYerá fi,. instalação das 
Juntas ora cria-aas. 

Art, 79 Fica o poder Executivo (lU. 
torizado a. abrir ao Poder Judiciâl't() 
- JILStiç.a. do Trabalho _ Tribunal! 
R'i',r:ional do Trabalho da Terceira;J 
Região _ o crédito oopecial até a im-; 
portância de Or$ 6,000,000,00 (seiS 
milhões de cruzeiros) para atender; 
às despesas -oriundas da. presente lei. ~ 

Art. SC) :Esta. lei entrará em vigor 
na. data de sua ptlblicação, revogo. ... 
das as dispooiçôes em contrário. 

Conferências e Cursos sôbre ndm\-
(Nogueira d~ Gama): wstra.ção pública nas· Escolas de Co-
A llsts. de pre'sença acusa. c:om4 mando e Estado Maior da. A~Nnáu'" 

pg.recimento de vinte 8rs S~:~~~~~I tica e do Exército, na Escola supe ... 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

8~ REGIÃo 

l'e3. Ha.vendo númoro legãl._ I rlor de Guerra, Da Academia. MilJ... 
oI\-berta. a sessão. tar das Agulhas Negras, na. D!reto

ria -Geral de Intendência da Marinha, 
'Va.i ser lida. 9. o.ta.. no IAPI (&ede $ Delegacia RegiOdal 

O Sr, 20 secr-etâ.rlo procede l em São paulo, no DAS-P (Rio e Belo 
leittu'a. da. ate. da sessão anterior, nO Departamento 'lio Ser .. 
quo é aprovada sem deoo.tes. ~'gul.~~l~":d. do EStado do Rio~ na 

O Sr. 19 secretário lê o sc.. l! Economia da Unlversr ... 
. te Grande do Sul,' na. FA .. 

gUUl ; culdade de, Direito da- Universidade 
EliPEDIlll'iTE 

~.qensagem n9 255, de 1954 
de G-oH'mia, e em diversos outros seto
res de nossa. administração pública e 
privada.. _ 

TrabalhCM publicados: (N° 438, DE 1984, NA ORIGEM) 

Exmo. Sr, Presidente do senado fi Chefia, sua. Té<:ruca. e seus PrOble. 
mas" (RIo, 1941) I llyrC> a~ualmente 
em 3'" Edição já. traduzido parn. o 

Fé'ler,ii: I castelhano peJa. Editorial 1l,bliogré.fI
CIL Argentina. 

Federal: 
Nos têrmoo 

O 76, § 19, da. 

~'Problemaa de Chefia. e A-dll1inis .. 
]!s1:eU~.ltl'(\ÇãO", (Rio, 1950), Uvro, 

"SitUação Econõmic!\ e }'!na.ncelra. 

Juntas de ConcH1ação e Julgamento ,2~ e 3') 
. Distrito Federal ' 

com sede no 

Número l~ 
de \ ~B.l'go.s 

3 
~ 
a 
» 
4 

Tabele cru PessOOl Administrativo 

ca-rgos ou Funções 

Chefe de secret.arta. •..•..••.••.•.•...•..•••.•••.••••. 
Oficial Judi~rlo .. , ••••• ; .•..•••••••••.• , •..••••.••. 
AuXiliQf JUdiciário •••••• ~ ••••••••••••• ~ ............... . 

Servente • • •••••.•••••• ' , ••••.•.••.••..•• " •••••••••• 

Padr"" 
ou 

51mbolo 

M 
H 
E 
H 
C 

.1 Oficial do Justiça, ., •••••• ~ • ~ ••••••••••.••••••••••••• 

----~-------------------------~--
tenho a honra. de 
lIeraçã.o do E!gl'ég;" 
nome do senhor 
campos, para exe.r-eer 
lÚStro do Tribunal de 
deconente de. a:~i~;org-ou~~~~: 

Oba. - Os padrões de venoimentos acima foram fixados com base na Lei 
nQ 1.9'19, dé 9 de setembro de 1!}õ3. do Pa.is'· (RelatóriOS feitos como Pte-

81d~nte da. Comissão de Orça·menoo ,. 
da. Câmara). ' 

Ais Comissões de Legislação Social, do Distrito Federal. de Ser.. 
viço Público .civil e de Finaul}aS. 

, 
niatro Joaquim 

oredencla-se 
6 Dh 

,- ~~~~~~~1~~~~~~1 Artigos sôbra ad.mti1..istração, econo.. e or "il~er mia. e finan .... Elfu""' .. bliC!l.S em ilvems integrar aquela ~ ~ ... 
anterior de altas e revistas especia zadas. 
ç6es publicas de que dá conta ~ Oomissão de Finanças. 
1nclu.sá() "cUITlculum vitae". 

B",sílla, 25 de setembro de 1954. OFíCIOS 
RI ÇASTTLLO BRANCO. Ns. 2.379 a 2.384 e 2.416 a. 2.~~. 

de 24 do mês em curso, do Senhor 
Primeiro 'Secretário da. Câmam 
Deputados, en-caminhondG t. te111",",1. 

Bacharel em Direito. do Senado, as seguintes proposiçõe.s:: 
Faculdade de Direito de UDdV<lf.idi= 
de do RIo d. Janeiro, atual Projeto de Lei da Câmara 
sldade do Brasil. . 

.decorrentes da. Lei n9 2.32-1, de 11 do 
setembro de 1954, no. exercício' d~ 
1m. ' 

Parágrafo único. O crédito ezpeclal. 
a que se refere esta.. lei, será auto~ 
ticamente registrado e distribuído aO
Te30uro Nacional, pelo Tribunal dO 
C<lntaa. 

Art. 5° São revogad03 O art. 59 (J 
S'i\1,l parág·mfo único da Lei n9 2.321 .. 
de 11 de setembro de 1954. 

U<dator-Chefe da Revista "A J']. llil:l, de 19tii 
cal' (1930), órgão ofiCial dOa (N0 2.S91-D~ DE 1961J O Congresso Nacional decreta: 
da Faculdade de Dlrelt<J, p"" eleiçi\<,1 NA ChSA DE O~IGEIlI), lo Fi<la elevado para Cr$"' •••.• 

Art. 69 Esta lei' entra. em vigOr ~ 
data de sua publicação. 
'Art. 70 Revogam.se aS di.9j>O"Ç!ic:l 

em contrário. 

dos, mesmos. d~l~;!~,.~O~OO.OO (quirJncntG3 milhões de EccncmfE,kl. reglstrndo na forma g. o montante do financi:.. 

lei. i~~!I~~~~~~;~ a. que se refere o art. 2\t da Lei Chefe de poUcla. do· Estado d. C"IM no 2.3at, de 11 de setembro de 1954. 
<1931 a 1933). . 

A:3i:3tente Técnico do DASP (039) _Arb. 2.11 Durante 4 (quatro exerci .. 
med!a.nte Prove. de h'1bllit'lÇão cios jc<JfuldcutivosO a. llartotir de n119llsa 
que obteve 19 lQ3a.r. O Cc.!lgr~.'::.So Nacicnal decreta: ne a no rça-men da U O, 

TÓClllco de Administração do DASP Minlstêrio Aeronáutica -
(de:de 1S'';'0) após Concurso cOm de- Art. 19 S~O cria4as; na 3~ Reglliq OarJ.el'>"? 
fesa de tese. da Justiça do Trabalho, 2 (duo:) lJ!l)lOtecál:1a. - a. eot> 

Dip-!o:ncdo. em diversos Junt')'s de C::melli;".~ãt) e JuIg3.ro~nto (cem mi-
Admin! :tr["ç!:o pela 'I Amel1ellD \~\1- e 3~), cem sede no D!strito Fe--
vel'sity", de Yl!lbllm;Jtôn, D. O. derel e juri::di~-ã.G sôhre todo G E('·ll Art. 39 Fica fixado em aa (trinta) 

A cofl1"issão de Finanças. 

Projeto de Lei da Câmara 
. tu" til. de 1984 

(N° 4.032-B, DE lG3Z. 

NA CASA DE O~IG:;:Ml 

19{2) • 11 t.enitório. 
Presidente da. Ccm~:;ão Art, 20: Para at~dêr aO dIsposto 

o praro de re:Jat.e, e em S % 'O C0n3.re.sso Nacion!ll decreh: 
cento) a taÃ& dê juros, de . 

que reorganizou o DEP do no artigo anterior, são oriad'03 2 
Bahis. e org9nizcu os ,eGP",ti"o.i I (dois) ca::gos Juiz çi-o TrapalhO, 
qU-':tdros de pessoal (1943). Presidente de de Conciliação e 

Fr3s1dente da Comis.s~,o Jul:rcmen'to. 2 de SUplente d3 
quo est\irlou e prop13 a Jui:3 do 'Tmbolho, de 
a.<'!J'\'t~nlstt"Miva doa ta de Conciliaçã-o e 

., dernb \'C~). (qust.rO) tun!?eA de 

. O art, 19, da Lei n9 2.8:::"1, Art, 19 A subvenção ccncecl:c!E. fi 
<:3 86tembro de lSS~. FectL.<i~de de FilosoJia. cU Unlverti ... 
49 E' o Poder Executivo auto· dad~ Qe.tóI1ce, Sul--RiograndeIlS~ (da. 
a abrir, pelo Mini:;tt:.dlJ da. nonitn'lÇãG que tomou e F~c·~c.;-(l~ 

'crédito esnee1al' de oro Oátólica de Filosofi(t de Pelotas) I pC!":', 
(cem milhões de cru- Lei n9 1.254, de 4 de dn':õmb:ro 0 
atender- a.oa encarC:03 19õO, fica. n.um~nt~, nos titrmos dO 
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• ;2:'- do anigo 16 da me,sma 
a 1 zciação --lue lhe deu a Lei n9 

de l{) ue oútub!'o de 1959, em 
'!1.Lv".L~~ _~ . ~quat!'O milhõ-es de cru
zeirc.3) . - passando a ser de Cr$ .... 
6.SQO.OOQ,OO L~eis milhões e quinhen
tos mil c~'uzeiros), aument.o êsse a 
par:u' de' 1961. 

Art. 29 . E;:" o Poder Executivo au. 
- to,".,-p,âo a abril'. pe:o Ministêrio da 
Ed,!-c:\ção e Cult-ul'a. o crédito espe
cial de cr$ 8.000.Con,oo. (oito milhõe<> 
d~ cl'uzeil'os) para OCorrer 60 
m~: J d-~ djfc:,cnça objeto 
nos }lnOS Ce 19fYl e usa 

Art. 3Q Esta lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 49 Revog~\m-se as disposições 
em cont.rário. 

As Comiss.ões de Educação 
Cultura e de F\manças,.~ 

DG-6Z-6. 015-t:L 19S _ 100 Litros de trl.ifll€l1Í() disc:p:lr.ador da aplicação 
essência de licor' .. Gtmma. d' Alberi:o", dos recul'SO.5 liquidos. produzidos pelos 
emitidas ,pela C;:u'teil'll. .. de Coroêl'cio concursos, em beneficios das entida
ExteriOl', l'ecebídos como u.o-uativo da des. esp()l'~ivas e no desenvolvimento 
Alemanha e Itália pela Ordem' . dOS do esporte no Pais. 
Servos de MadR, em benefieH> da.s Art 49 O O:nselllo central de Ad· 
obras missio:1ál'ia.<; d~s~a. Instituiç.:;o, ministração, instituídr) pelo "Plano 
religl<;>sa, },je..!..lí.zzlda na região :l.ma- 'de Assistência. aoO Esporte", como ór
zônica. gão, contrôlc' e fiscalização 

Ar1-, 2.'? A isenção fi que se refere o da receita dos o:mcursos~ 
alto 1.~ ê extensiva. a{)s embarques mte6i'ó:t.:to 'p~los seguintes mem-
porv-\'.:ntlU"a já efetlKldcs e ainda não o P-residente do CQJ,Eelho Nacio' 
dessmb3.ra\<-3dos na Alfândega. do _Rio .. .os, o Presidente do CO~ 
de Jtmeiro.' co B!'ll.'oileiro ,um repre-

Art. 3.'? A iSH_iã'J" conc2dida· nã() . Mínistério da Fazenda, 
ab:·~tnge o material c,ml similar na- te da. Comissão Des' 
cinnal, salvo em se tl'l!.t:>.nd,) de doo- Fôrças Armadas, um re~ 
ções l'ec3bidas pelª Odem dos Ser- . da Con.f-ederação Bras1-
vos de Maria. de De3portos, um representante 

Al't, 45' Esta lei entra em vi';ür na das C~n.federe.ções Amadoristas e um 
jat:t de sua publicação. represent.ant-e d.ós cronistas desporti· 

Al't. 5.? Revog;J.m-se as di."pos~çÕi'S v,oc, cJ..bzndo a'} primeil'o a presidên-
contrário. . eia do Conselho . 

.. 
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Art. 11. Revogam-se a.s dispo.siçõeI 
em contrâr.io. 

As comissões de' Educasão f 
CUltura e de F'ma.ncas, 

Projeto de Lei da Câmara 
N\}· 115, de 196. 
(SO 2.222-B, DE 1964, 

N CASA DE 

o Congress,o Nacion13.1 deCl'età: 

. À Comissão de Fin':ll1!;-a.s. Pal,;ágrafo Único. Anua.ime!1.te, b' Art.!.\' Fica. o _Poder Executivn au-
8onselh-;, elabor:mi os programas de . toriz.a ~o a abrir' ,ao Ministério da 

o Congress'O Nac:onal decreta: 

Projeto de Lei da Câmara 
Nº 11,', oe 1964 

ORI(,IDI) 

Art. V' E' concedida isenção da 
xA de 5% prevista no :11'>-. 66 da O congresso Nacional dei":l'cta: 
in.\' 3.244, de l4 de agôsto de ArL. 1.\' E' concedida a isenção· de 
cetuada apenas a parcela de3tina'iIa,' impcstcs e taxas feder'.l2S à sociedade 
ao Fundo da Previdênci8 Social, "Empreendimentos Sant.a Cruz S. 
taxas po!'tuál'jas ... jnclusi;v-&~.as_ ds "o\.·";~pela venda do hnóvel situado na 
lIl1azenagem,.~.dos .. .emohtmento,s. çua"uo ·531 n.Q 143. em Recife, em fa-
sulares, para. -OS vor' °do Instituto de Previdência dos 
das licenças.ns .. ;'_~ __ .j';'w •• ,~_ •• w'~ 8-elvidol'i'S do -Est.ado de Pemambuco 

. DG-62-4. 7o.S-4..S3().. _.1. Av~:;O ·mono.. -das· ações 'a 'êle . re.lativ.3.s. - ' 
motor ., Ael'macchi Luckeed·'. Art. 2.\' Esta lei entrará em vigor 

DG-62-4. 7.[)9-4. 931 1 na. -~ata .d~ sua publicaç~o, revogadas 
tipo "Standard"-. dlSposlçoes em contrário. 

assistência ao esporte e de ctistnbul' Justiça e N-egócios Intel'lOl'es, o cl'édi
ção de l'eClj','OS t:.. as Ímblicará, jun~ to espe~ÜlJ de Ci'$_30.QOO.OOO,QO (5e
tamente com o balanço .do exercicio, tenta mIlhõeS .de cl'uzéiros), dest!naão 

I aI1teri'or .. no Diário Oficial' da UniãlÚ. a. atender às : d~spesas _ de qualquer 
~'Art. 59 Os Conselhos Regionais de natureza COm ó funcion'lmento da.' 

Adfuiüf"st.ta-ção, tuidos para B. exe· Comlssão GeraI de Investlg$,~ões crl.a-
Qução local do Assistência da 'pe1.:>, D~cl'€to:n.9 53.897 de Z7 de 
~õ cada 3ibl'll de 1~ô4, Observado o di.sposto no 

l'e~ art. 43 da Lêi n.\' 4.320, de 17.de 
.de março de 19,54 . 

. Art.,2.9 O cr,sditú- ajr,l'~o, PO!' 'esta 
leI sera:. automàtican!únte l'eg!st.rado 
pelo Tllblma.l de Contas e dist,l'[i.:luido 
0.0 TL!S<lul'o Nacional. 

Artr, 3.9 .E~ta lei entra.. Eml vigor na. 
data de sua publicação. ; 

Art. 4.9 Revozam-Se as dispo,sições 
e um re· em contrfil'io: ' 
F~tadual 

DG-62-4. 7-10-4.932 1 À Comis35.t de Fimmcas. entid·ade,? esportivas. aue, 
lMoto~bomba "Alfa-Romeo". __ lei, deixarem de recolher' 

DG-62-4.711-4.933 _ 1 ·",a~~~~~!~~~' Instituto de ,Ap.o:, rã fazer ce>rdas e cabos ProWia de Lei' da Câmara rl0S n0)11erci~.riós. 
Dich". N0 174 d aualquer do:c;Mbrmefiéiqs 

DD-B2-4..7'12-4.934 }~~d~~~~;::';:t .! e 1964 "Plano de A..<Sistêhcia aO O. aec!'et.: 
Tipográf~cas' "Ori',5'inal Art. 1.9 'Ficá' eI~ya.do. pa~'a Cr$ ...• 

DG-62-4."i'13-4.935·- 5 Pa.rágrafo úniêo. Pal'.:1. efeito dêste 1.000.00,0.00.°,90. (um':'bllhão de cruzel'-
dores elétricos. ' t'· ) . ar IgO. o IAP'J fOl'l,lecera. pe1'iàdicaw 1'05 o CalPItal' dá. Companhia Nacto~ 

it'G-62M4. ~H-4. 936 ~ mente, ao comítê olímpico Brasileiro, nal d~. Segu}o Agrícola. _ socieàade da 
cinemat<lgráfioo sonoro a r,~la~ão ~<;.3 ~nt;id.ade..:'- d~vedol'~s, aS eco?'Omla mista, criada pe~a Lei nú-
tória.'-·. quaIS _podel·a,Q-. entretanto.- autonzar o me,!,o t 168 •. de. H, ~ janeiro de 19-54: 

'DG-6:2-4. ~15-4 ~937 -1 de_cl'~tã: C. O. B. A- salda_r o débito, descon' . § 1.,; A dlstnbUlçao do capital corí-
gráfica ·"N€·Jjiolo".-' . - ,- tando-.o da, importância dn beneficio ttnuara a mesma prevista neSsa lei. _ 
""DG-62-4.'ll6-4.938 _ ,,-1 .GuB,ho,tillaj a-:que fizeiant jus. §. 2.9.A 1i;ubscrição_ do aumento{) de 

a.~tomât.ica para pa·pe:r~"Sarogli.a". Àrt. 8,9 Todõ I) movimento fimm- ca.pItal. Por companhias de seguro e, 
DG-62=-4. 717-4;939-- 1 'MáqUlna éOi'l.cUl~sos será' obl'tgaUrda- ~QPlt~lzação será considel"a::la COmo 

compor "LinOtlpo'''::'" :. através das caix-as Éco' mvestIment~ direto e alternativo, no 
DG-62-4:-7is-.t.94Ó:':· 5- -Máq'uÍnas ti- Federais' e. suas, rrgênc:o.s. ::~~gm~gclOnl:llt_dO. Desenvolvimento 

pográfícas "Nebiolo:'. _"",,' - Parágrafo único Nos locais onde ,nos ermos da, Lei Ilúme~ 
iJG-62-4.719-4.941 _ 2.Vil'abrequins não hcuvér 'agênç-ia. da~ 'Caixas ,Eco- 1'0 2.973, de 2() de novembro de 1956: 

de motor "Alfa-Romeo!'.' ,Federais, os -denóSitos pode- Art. 2.9 O Fundo de 'Estabilidade -do 
DG-ô2-4.720-4'.942 ..:.. 1 Máquina de feit_cs . .;à . ordem" _ desta,;, ei.l Seguro Agrário, instituído de -acôrdo 

calr.lllar e 2 má-QHin~e ~creve.r se_ ~estabp.1eclmento bancário. COm o art. 8.Q da Lei n.9 2.168 citada 
mi9:1'rtáteis. '_. __ . _ t " DÓ...,fun-do 'urêmios_ a distri- ser~_ ,completado por dotacões orça~ 

_ mentarias anuais, dmante ~ os próxi-
DG-6~-4..7~1.;.4:943' 1 cada concurso,'o COmité l!10s 10 (d_e~.J. anos, .até atingír (!uan-

acampamento., .:. _ : ~ , Brasileiro retirará. a. imp?r· tla anual nao inferior a Cr$ 
DG-62-4.722-4.944- _ Relógio 10% '(dez nor 10?OOO.00'Ü,QO (cem:: milhões - de" ~;~: 

co para Tôrre.- -.:--' .'--: - - Na-. zell:~~) ... ou.o necessário para ~cobrir o 
DG-6.2-4. 7Q3-L94:5 :'~.- Relógi.o . no.r def!Clt -operaclonal do comércio an 

rUQ..J para ,Tôrre.. _ . .: _ dfl 'Edu' rel'LOr. '~ ~ 
·DG~62~4.724-4.946' ~--4 p91'a apUcação na 

de filmes l'Microtécnica". lt~~~~~~~~~~~~~~~.~;~~~~;~f~~p;ri~mâriO e. 'Oreff'~ P.arágl'!l'fo único, Ainda no t~~ns-'DG-62-4:725-4·.9~7 _ 1 Motor alfabetizacão 'de co~r deste exercício. abrii'~se-á um 
marítimo de centro. ~~ o reM . .a.nte, n. éonta Cl'~ldito, de _Cl~S 100.000.000,00, (êem 

DG-:62-4.726-4.948 _,1 Motor Sl1ude. destin~do à ~l h~s de cruzeiros), pai? at.ender o 
cionário "ParJna'~. s r-a'1l~ -de disposto neste artigo:-

DG-&2-4.7!2-7-4·.949 _ ll_Caixas !l'-€'l'9,;<::·~onqê-· Art. 3.9 o Pu'd d~ ~_.. ~ 
tendo remédios. - roupas. é~ 'objetos rl',I" __ .',," de fins,filan o .in;tit~ído ~ for~lao_d{)e·a~tLa2b7~~J!Çüi 
USO pessoal.; - ~ ,n. 2·t68" Já .. citada, será inteqrali_ 

'DG-&2-4.'T28-4:000 - i 1~.~r~;~~'r:~i';~~;I\~~dO;s'õt:.r'" 0. va'nr do.s zado pele. quan~ia_ de Cr$ •.• -.. : •.... 
-Multilfth", . ,Art, 39 O "Plano de Assistência no não mcidirà~ O l.~O.OOO.OOQ.OO (um bilhão de cnl-

DG-62-6.ÜIl4-6.197 ~ órgâ(l eletrô-, Esporte", elaborado' pelo Comitê e-pe_ de renda.- zelros.) a'través de ~crédito especial 
Dico IIAhlborn". laS CQnfederações- E<;nt\l'tivas. é- o im- 10. Esta lei entra em -vi~or na ;:bej,rto pela União na forma de..,ta. 

!-''' A .. """ nnb:U~!ç!1o ~ 

/ 
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) ~arágrafo tiIliCo. ,Anualmente. du
rante dez anOO çonseçutivos a 'partir 
de 1965. o orçamento geral da União 
consígUIl'râ. nO subanexo do Ministé
rio da Agricultura, dotações orçamen
tárias nunca inferIores a 2.500 (duas 
mil e quinhentas) vêzes o maior sa
lário minimo vigente no pais, parA 
integralização do Fundo de Estabili
zação citado neste artigo. 

Art. 4,Q Pare melllOl' assegurar Un1 
sistema operaciona lque rubra, equi .. 
tativamente. 3S várias regiões goo_eco
nómicas do Pais, devZl'ão ser reaij1JQ .. 
d{}s convênios com as entidades re .. 
gionai.s, incurnbidas da aplicação de 
verbas constitucionais, dos quais fica
rão e,stabelecidlJS os q,uantitativos pos
ros à disposiç.1o da Companhia Na
cionaL de SegUTo Azrí.cola, que irão 
integralizaJ' o seu Fundo de Estabili .. 
zação, com rubricas próprias .que ca
racterizam cad{l- l'egião. 

p.al'ágrafo úl1i<:o. A oontribuição de 
cada órgão a que se refere êste ar
tigo não poderá ser inferior a. 1/2% 
(meio par cento ) do total da. rubrica 
que lhe couber anualmente no orça .. 
m~ntQ da União . 

. Art, 5.~ A Companhia NaciQ11a1 de 
Segul'o Agrícola, nooS têrmos da Lei 
n5' 2. isS, de 11 de janeiro de 1954, 
operará na cobertura dos riscos pe
culia;res às uwou'ras e aos rebanhos 
e, nos demais ramos, através de retro .. 
cessão do Instituto de Resseguros do 
Brasil. 

Parágrafo UlllCO. O Instituto de 
Ressegurvs do Brasil ficara. obrigado 
a incluir a (Jompanhia Nacional de 
Seg1,ll"O A~rícola -entre as suas retr(),.. 
cessionárias, IlOS ramos em que ela 
c ,solicit-ar e enquanto esta o desejar. 

Art. 6.9 As condições das apólices 
e re.."Pectivas tarifas de prêmio de 
seguro agr1col~ serã.o ela·bOradaa pela 
Companhia Ntlcional de Seguro Agti .. 
cola, aprovadas pelo Dspartamento 
~acional de seguros Privados e Ca .. 
pital1zaçlo e postas em vigor medi
ante portatia d~ Ministro da. Agtl1t. 
cultura. 

Art. 7.1) Caperá à Companhia Na
cional de Seguros Agríco1.a, opinal' sô
bre a autorização para o funciona
mento das sociedades cooperativas 
que desejarem opel'a,r em segUl'O agri
(;Qla no Pals. 

§ 19 Quaisquer seguros realizados 
pelas socIedades ceoperativa,s autori
zadas a operar em seguro a",aricola na 
forma dêste artigo, ·oobrindo respon ... 
sabilidades superiores_ aos 1~te.s .de 
~uaS operações, sera() obngatàna
mente oosseguradas na· Companhia 
Nacion-al de Seguro Agrícola" à qual 
caberá fixQr êStes limites. 

§ 29 Para OS efeitos de rcssegw'o 
e retrocessão de seguro agrícola pre
valecerá o disposto no art. 59 da· Lei 
n9 2.168 e seu parãgrafo único. 
. Art. 89 A Companhia NaCional ~e 
Seguro Agrícola estinlularâ, a. or~l" 
zação· de cooperativas ou adaptaçao 
das já existentes, para. operarem no 
ramo de seguro agrícola, obs~rvado .0 
disposto nesta le1 e nas deIllilIS perti
nentes aO assunto e em pleno vigor. 

.Art. 99 O poder público ooncederá 
empréstimo, através dos bancos ~fi
ciais, a juros baixos, às ~ooperatl\~as 
que se organizarem nos térmos .d~ta 
lei, para acudir às suas despesas· mi
c1ais de organização. 

Art. 10, As cooperativas que ope
rarem no ramO de Seguro agrícola. fi .. 
caro. sujeitas às condições de cober .. 
tura e às tarifas de prêmio estabele
eld.... pela campanhla Nacional de 
Sf'gUro Agtioola.. 

Art. 11. As cooperativas que ope
rerem ~ no raJ]lO de. seguro agrícola 
constituirão para cada. modalidade de 
se."auro, para a qual forem autorizadas 
a operar, reservas e fundos técnicos, 
na. forma, que fOr estabele.cida pela 
Companhia Ns.cional de seguro AgrJ-
cola.. . ' 

Art. 12. As reserva.S e fund<>.g: téc
nicos de tôdas as sociedades, seI{l ex
ceção, que vierem a. opttar em seguro 

.. agdcola. quer .~retam.enteJ quer atra.-
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vês de resseguro ou de retroce.ssão, 
deverão ;ser tota.lmente aplicadas em 
operações financeiras diretamente vin~ 
cul,adas à agricultura e à pecuária, 
sob a fiscalização da Companhia. Na
cional de Seguro Agricola. 

Art. 13. Verificada a existência de 
Saldo positivo nas .operaÇÔes realiza
dI3.S pelas !!oop.erativas de seguro agri
cola, 50% (cinqüenta por cento) dêste 
.saldo será dIstribuído aos cooperados, 
na propor~ão dos prêmiOS de .seguro 
Por êles pagos, no perfodo correspon
dente, O restante dêste se.ldQ será 
levado a crédito de um Fundo de Pre~ 
visão obrigatbriamente. constituído em 
cada cooperativa, até atingir um mon 4 

tante igual a lOO 'Vêz-es o seu limite de 
operação. 

§ 19 'Se o saldo fôr negativo, .a im4 

portânc:a. COIT6Spondente ao deficit 
será levada a débito de FUndo de Pre-
"VisáO. . 

§ 29 Se o Fundo de Previsão não 
tiver recur.sos para· suportar o deficit, 
a diferença entre o saldo negativo e 
o Illontante das disponibilidad€S da
quele Fundo, na data. da avaliação, 
correrá por conta do Fundo de Esta
biliooCão da Companhia Nacional de 
Segure Agricola. 

Art. 14. As cooperativas, em suas 
operações de seguro agrico1a. e pecuâ~ 
rio, gozarão de. to~l isenção de quais
quer tributos. 

pal'ág·l'afo único. ~ ainda assegu
rado·· aos associados das coopera.tivas 
de seguro agrícola. e pecuário redução 
nas taxas de jUros dos empréstimos 
que lhes forem concedidos nor insti
tutos Oficiais. assistência. financeira 
para aou;sicão de sementes selecio4 

nadaS, adubos. mAquina.<; e irnplem2n4 

tos ag-ricolas e assistência técnica. efe
tlva na parte agronômica e veteriná~ 
ria. 

Art. 15. Os lavradores e criadores, 
oue náL) se orttanlzarem· eni coopera.
tiv.as de SeP,'uro ~"1"Ícola. terão suas 
Lav<Juras e rebanhos cobertos diteta~ 
mente pela Companhia Nacional de 
~uro A.gTÍcoln ou. por uma das 50-
cied.ades nrivadas autorizs.das a ·ope-
rar no r8n1o.· . 

Art. 16. O.c:; estabelecimentos ban
cár!~ da União. ou em que esta fô.r 
t:I~!onjsta orenonderante. qL1e conce
dam <lU venham a concede!' financia~ 
rn~nt.o.'l- à. am;eultnta e à pecuá.ria, 
1e,'erão nromóveI". concornitantemen~. 
t~ e- ..... utornàticamente. os contratos 
de firumciamento e de seguro agri~ 
cola .. 

3 1Q O SP.~U"{) f:eará limItado ao 
VA..Tnr do fif.l~ncfament<J. sendo ohriga~ 
t,m-il\ a in.<;titni~o do banco finan
c\Rdor como benef;ciário do seguro 
"l.té 1\ concorrência de seu CTédito. 

$ 2.9 Para o fim do disposto neste 
<I:rtigo. Os estabe1eclmentos bancários 
firmarão ncôrdos ou convênios com a 
Companhia Na.clonaJ de Seguro Agrl
~ola. ohrIga.ndo-se a financia,r os prê-' 
'Uios de seQ'uro, que .serão incorpora
dos como desnesa de· cu.<;teio aas re:s
ner.tltto" contratos de mútuo. 

§ 39 No.~ convênios, a que se refere 
1"1' nafáQ'rafo anterIor, poder-se·ã esta
ry,~1Peer. tsmbém, aue 0"<; ótgã,os flnan· 
~;a..d(P·"'s ficaf"ão fl"':cumbidCS. me<Iian
tI'! lndpn1Zf:\câo ad~ouaàa. das inspe· 
... ~ nrpvias e \'erifi (,.9.cão de !'drustros, 
'Ja.so não POSsa f.Q7p.-lo. di"etamente, 
1. r..omoanhia Nac10nal de Seguro 
a..rn~ol.a . 

~ 49 Os b9'1CllS a auc se refere êste 
<wtiQO rtever5n envia!" .~, Comoanhia 
1\I"llc'onal de ~uro A~íeola. mensal~ 
'Uente. um 1'esumo dos finan.ciamen
f('lt; r.oncedidos. como subsidio narQ os 
"studo:s oue devera..o ser prDmovidos. 
""!:ira e. imnlantacão ou o aper!e1çoa
"1"I~t.o do sernrQ respectillo. 

$ 5Ç1 O exces~'o de investimento, 9pli
":~.do na ativIdade aeropecuária e Que 
111tN\:O~~aT o val<w dr, finan"ciamento 
"nncedido. ooderá ser DtottvO da emis
"I~.() de ao61ice complementar de se~ 
""llro a~rfoola, nl) resguardo do jnte~ 
,,~"'.5e d'" secmra.do. 

Art. 17. Contlnu.a. em vigor a Ie.g"t.<;~ 
1 ~,cáo Mb"". ..seg:UM 8gTário, na narte 
em Q'ué não colidir com M ·nOrll1as 
geralS estabelecida. nesto. leI. 

Art. 18. A Companhia Naciona.l:la Art. 2.9 Aos rervidores amparado.s 
Seguro Agrícola gozará de isenção tri- por esta: Lei • fica assegurada uma 
butária ampla e irrestrita de quais- r:'atificaCão adicional por tempo de 
quer impostos, taxas e emolumentos ervfço, na base de 5% (cinco por 
federaiS, inclusive de sêl0 federal ex!- ento) por quinquênio dz efetivo 
gível em e.póUces, papéis e documen- e;';:ercício; até 7 . (sete) qüinqüêniOS 
ro.s em que ela seja parte ou interve- ~Lei n.!J 4.345, de 26 de junho de 
niente. 1"96·1, art. 10 e tlarãgrafoS). 
' Art. 19. A Companhia Nacional ele : Parágnfo único. Fica revogado o 
Seguro AgríCOla. ficará. sob a jurisdi~ a;rt. 12 da Lei n5t 3.414, de 20 de 
ção do Ministério da. Agricultura. jtInho de' 1958, e proibida a per~pção 

Art, 20. Dentro do prazo máximo de quaisquer outras gratificações por 
de 90 dias, a partir da integralização tempo de se1'Vlço, além .da. estipulada 
efetiva do a.umento de capito.l a que neste artigo, seja.. qual fô1' o seu U
se refere o a.rt. 19 desta lei, serão t~lo ou denominação. 
liquidad~ os s~IÚStros pendentes Jh Art. 3 -o Os servidores a que alude 
CompanhIa. NaCIonal d~ Seguro Agrf- e$ta Lei fazem jus à percepção de 
colli! que naO forem objeto de contes- s~lárlO~tamília, na conformidade das 
taçao. nqnnas e valóres estatuldos para. O 
. Art. 21. ~ o Poder :E1ecJ.l~ivo auto~ fUncionalismo púbIíco. 

rlzado a. a.brIr,. pelo M~n~sten() da :~... \ Art. 4.9 As dIárias previstas na Lei 
:renda, os segulll'tes cred'tos e.specla~s: l'n!9 4.019 .. de 20 de d~zembro de 19~H, 

! -: Cr$ 900.0qo.(}(}O.OO (novec.En, ...... ~lo efetivo exerciClo em BrafÍha, 
mIlh.~ d~ cruzeIrOS) para atender à D,istrito Federa.l. serã;o caleuladas :.ó .. 
:oarhc!.p~çao do Tesouro NacíOpsJ na. bre os vencimentos anteriores a esta 
subscl'1çaC! do a:unell..to de oopltal da 4i, deduzidas as parcelas absOl"-~ 
Compo.nh1a NaCIonal de Seguro Agrf~ vidas . 
cola prevista. nO art. 19; . 

!~ U' Consideram-Se vencimentos,. 
n - Cr$ 100.()OO.OOO,oo (ce'l1 mi- p~ra O::: efeito.s dêste artigo. OS fixa

lhóe:s de <:ruzeiros) destinados a co.:..·... dQs pela Lei n,O 3.414, de 2{) de ju~ 
pletar o Ft.\.l1do de Estabil!dade de n~o de 195,8, acresci.dos eXCl.usiV3,,4 
Seguro Agrátio na forma. dO pará- mente dos abonos, reaju.stes e au
poafo' único do art. zç; mentos de que tratam as Lei.,<; nú'" 

TI! - Cr$ LOOO.GOO.OOtJ,OO (um bi, m~ros 3.531, de 19 de janeiro ~e 19M 
lhão de crt1zeiros) v'.sendo à integrs· (art, 2.C}, alínea "n") 3.82-6. de 23 de 
1izacão do Fundo de Estabi1ização da. novembro de uma (art, 6.0 ou 7.Q e 
Companh'a Nacional de Sequro Agrí~ 9.~) e 4.(}ô9, de 11 de Junho de 1952 
eala. conforme dispõe o art. 3Q• 

Parágrafo único. O saldo. se hou- (artigos 65', § V! e 14). 
ver, da dotação previstn no Inciso I i 2.9 O Mini.stério da Justiça e Ne,,:, 
dêste ·art;!to. será debitado no Fundo góCios Interiores, divulgará no prazo 
de Estabm.'1A~ão da Companbia Na- de I 20 (vinte) diàs a contar da. pu
~:onal de Seguro Agl"icola. bliç.ação desta Lei, a tabela corres-

po~dente às diárias previstas neste 
Art. 22. Esta lei será rei1;Lllamen- ar~ig~. observado o critério indica.do 

tada dentro do prazo de !i0. (sessenta) no: pará~rato anterior. 
dias a partir de sua. lJubHcaçãú, Art. 5.'1 Os Vogais das: Juntas de 

Art. 23. ESta lei entra em vigor na Copciliacão e Julga.mento receberão, 
data de sua pubHcação. POtt s.wã.o a que comparecerem, 1/30 

Art. 24. Fícam expre-5.o:,amente rC'"V"o-: 
~3,dos Os arts, 3Q, 4Q• 14 e 15 da. T..e,l 

n9 2.168, de 11 de ja.nelro de 19f'A. 
com seus resp2Ctivos prlrá'trafos, e 
demais d!sposiçõ~ em contrário": 

(um trinta avoS) do vencitnento base 
doo Juizes - Presidentes das respec
tiv4s Juntas, atê o má."{ill19 4e 20 
(vi~te) ~essões menrais. 

A;rt. '6.0 Os Presidentes dos Ttitnt
nai$ e o~ membros do MiniStério PÚ'" 

do serviço Jurídico da União 

representação, 

l :~~~~i~~~f;~~~p~.~r~ce~b~e~rãO men 

~~J&:l.:!l~~-lbU~'r~ 

Art. V' Os vencimentos d.os ma~ 

gistrados. dos membros dcs Tribunais J~::~~~~;~~ . da. mesma de Contas da União e do Diitrlto Fe- e P.rocuraoor-Geral 
dera1, do Ministério Público Federal de contas do Distrito Fe-
e do SerViço Jurldico da UniM, são 
f ixados nos anex~ I e V1 desta Lei, e Presidente do TribunJiJ Su-

I d Iú Eleitoral - Cr$ 35000,00. 
observados _ os p n~_plos a erar- . Presidentes dos TribunaIs 
quta. funcional, Eleitorais e dos Tribunais 

§ 1.0 OS ·vencimentos dos J~íze3, do Traba1ho - Cr$ ....• 

membroo e procurado
Eleitorais percebe~ 

por sessão a 
o máximo de 
Das .s~guintes 

Procuradores Adjunto. de PrOCura
dores e AdvOgados de Ofício do Tri
bunal Marítimo, dos mEmbros do 
COnselho Nacional de Economia, dos 
procuradores das AutarqUias. da. Pre. 
feitura. do DIstrito Feder.al, bem cama 
da Companhia Urba.nizadora da Nova 

capitaJ do BrasU e da FU:ldacá.o Br8.-I,~)~~~~~~:r~:~I~~~~~a\s.uperI{)r sI! Central (attlg<>s 41) e 42 dá LeI nú_ 
mero 4.242. da 17 de jUlho de 1963), 
são fixad08 nos anexos VII a IX des
ta Le!, 

12._ A parI,!r de v\gên,'~ d ... ta leI 
-eessarllo pagamentos de abonos:, rer- :~~t':~ji()S 
iustes e aumentos de vencimentos 
decorrentes da exc<:uçA.o das Leis no.~ Pa.s4 
medos 3. sal, de 19 de janeiro de Guana-
1959: 3.700. de 12 de julho de 1960; 1~;~jir~~Cll~~: pe-
3.826, de 23 de novembro de 1960; I~ nesta. 
4.069. de 11 de junho de 191'12 e p1}ra 00 serv1d.ore!> de cfl.te!!;,Ofia~ 
4.242 <lo l' dt Julho ~e 1933. oon:e.spandentes na Justiça do a~u,,\ 
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V:.stl':to Fedeull. ex.::etun.àas a.s par-I ~~l'\ro. a seguir indicados, no que cou
cel?s reicrente~ â.s d:ária..s pelv exe:- bel". 
cli.!Ío enl Bra.síIia'·c ·ob.sel'v~da.s nor- \ §§ 1,\', 2."" e 5.9 do art. 1.9: 
RIas cuntidas ·no parágrafo 5.° do §3 2.0 e 3.9 do art. 2.9; . 
ar1. 97, da Lei n.'l 3.'754, de 14 õe Al't. 6.''', let.ra, ub", ite.1ls I. II e lII, 
al.1ril àe 19;30 e no parágraf.o· 35' do e parágrafo tiníco; 
ar~ 21 da Lei n,ll 4.:1'45, de 23 ~e i Art .. la? e seus ptirá.gra!~. 
Junho de 1964. . Art. 14 e seus paragra-f05. quant,o 

Parógrafo único. O disposto m~,')te aos memlJro~ rio Sel'viço Jurlãieo da 
Clr~;~:> se aplíca ao. smaglsLrado.:; ~ Unif.a lotado,s em repartlções do ~1i
Il.fJS membros do Ministério Púolico üjstério da Fazenda; 
do~ant.igo Território dó Acre, obrer· Art. 15 e rC.!jpecti\'os itens e pruã-
'''a.da a norma do § 1.Q do art, 9:' da grafos; 
Lel n.o 4,070, de 13 de julho de 1962, Art. 16 e !.Is.:ràgraro~~· 

Art. 9." Os proventos dos servido- Art.. l'l e parágrafo únlca~ 
!"es l'efetídQs nesta Lei, que se e:lcon- ~ 2.'1 do art. 22; 
kam na inatividade, serão reajusta- Art. 23 e seu p.arigra.!o i.iíÚ'O; 
dos d·e acô!"do com Os valõrf!s e 1J1'ité~ 'Art, 29; 
rios ora. est..ubelecido,'S. I ·Art. 36. 

Ar.t. 10. Em nenhuma hi.pót..e~e Art, 15. Em cada Mini.::;t,él"lo e I1v 
pooderão ser pa.gos vencimentos' e ~e})art,amento Adm1n!strativo do Ser_ 
vantagens superiores aOS fixados ne~ viço' Público hQverá uma' Corumloor1e. 
ta Leí. ." Juridlca, chefiada por um Con.'!ultor-

§ lY As decisões dos Tribuna:..:; em Jurfdleo. : -. "-.. 
t" o~ó,..~ adminl.strativcll, Q.He im- § 1.9 ·Ex!stindo ums6·ca.rgo de p..ro

p·crtein elevação 'de vencimentos e. vime..."1to efetivo, quando vagar, serâ 
,·antagens, :050 obrigam o Tesouro lutomàtíc::tmente. tran.')!ormado em 
Na~lonG.1 a. efet.~r o pagrtp1.e:Jt.o ·re~ cargo' de ... pr~·lIb.ento em comissão.: . 
tultante da decisao. . § 2.1} Na hIpót.ese de ha.ver. atua!-

§ Z.'i' O' funcionário ou· a·uto!·!dí' . .do mente, ma!g de um cargo de' nrovi-. 
qtle requisitar' ou ·a·utorizar Q ddian- I,fl'lento efetivo de Consultor~Juridlco, 
t.amento à- conta de crédito Ol'çamen- serão nutomà.t!camente . extint<A,<; (tU 
tario ou adicionai para atender 8.0 vagO;:: oU que .!Se .vágarem. exce+,t) o 
pagamento de despesa decorrente da último qUe Va.gar no qual ·.,;e· apl1csrâ 
decisão declariltórla. administrativa I\. norma do parágrafo anterior. . 
cootrá.ria ao d!·spost.o neste artía:o m_ ~ 3.° Nos de1l1a1s órgãos da adro!:
eidirá nas sanções do s:rtigo sul. do n!straçAt' direta ou aUÚ1rqu!a, em 
Código Penal, além da devolução da qu~ houye! cargos de .c0nsultOl'-JU
quantia. paga. e demais cominações 1~- ríd,Cô. serao êSt.es extmtos qUan~lJ 
tais:. va..~arem.. . 

Art. 11. As disposições legais rela- § .4.'1 No Mm.!st6r!o d~ Fazenda,' I) 

Uvas à majoraçáo . de vencimentos, órg-tio de COl1S111ta. Juridl.ca. contbua. 
do fnnctonaU.sino Público em geral rá SE'ndo a Procurtldo!"la-Geral da 
roment.e se aplicarão ao..:; servIdores ~azeI1:da Nac!ol1al. mantidas as <lhpo
abrangIdos POr esta Lei se a êles ex ... Slçôes da. LeI n.9 2,642, de 9 de llO-
preMamente se referirem, vembro de 1955. 

Art. 12. Excetuados os CMas ele Art. 16. As Procurador!.as dos ,ÓL-
acumulação constitucional. o~ rr"isgIs- gão.-;; autárquicos serão cheflada,c; por 
tradog e servidores públicOS civfs e um Proom:ador-Gera1. mantIdo oca".. 
mllitarp..5 não poderão auferir, no paf.s· rá~erM de cargo de prov1.mento em co
men..~ente. dos cofres púbncos à .ml.C:sao. 
eonta de ql1aL~quer rendas ou taxa.s. ~ 1.' O Cfn'!?" de Consultor-.Ttlrf{\·C(' 
mesmo participaçã() em multa. !m.. do Conselho Na.cJonal de' Pesqui:'~s, 

. portâncla total Euperior aos venci.. quando vagar, f!Cll.rá tr&n:3fol'lnado 
mentos fixados para os Ministros .. de im cargo de provimento em CO!ni.".são 
Esta.do de procurfldor"'Geral. 

§ 1.'1' Ficam excluídas do lim!te ácl- § 2.9 Nos demais órgáoi auUtrQul-
ma estipulado sômente as seguint~ COS, quando vagarem, sexão l!:tt.ínt.os 
T6ntagens:' OS oorg"os de. Çonsultor-Juridtco e As.: 

a) lIalârio-famllta.· ' . sL~tente JuridIco. . . 
b) gratIficação adicional por tempo Art. 17. Os Tribunais l<'f.derals 111-

de sentço, prev.tsta no art. 2.9 deEta tegr.a.nte.s do Poder Judiciârlo e os 
Let: . Tribunais de Contas remeterã.o ao 

·c) d.ü\rlllJ; (art. 135 da LeI nl1mero Poder Competente, dentro do prazo 
1.711, de 23 de outubro de 1952); de 30 (trinta) dias. ptoJl<>Sta do au-

ti) ajuda de custo· e mento ,de venelmentos doa ser?idor('.~, 
e) gratificaçóes. prev1st..s nos ar- c!e SU-A.8 Secreta;na..~. 

tlgQS 6.0 e '7.' desta LeI. § 1.9 As pl'OpootaS' fnr-se-ão al!G111-
. § 2.9 Dentre as vantagens e%clufdas. panluu: dos quadros. dos servidor~.'3, 

do llmf.t.a fixado neste artigo cana- especlflcando-..C;e . Os vencimentos e 
tantes do parágra.fo anterior, 1:!Ícluem_ va.ntaíens qUe eeUverem p!!rCebe.11do. 
_. para os membr~ da Mag1stratu- '2. Nenhum. pag.amento. serâ efe-
.. e do Tribunal de Conta..c:: da UnIão tua.do pelo Tesouro Nacionfl.l. que se 
as diAtlas pelo efetivo exercício em. refira a alteração de vencimento. e 
Bra.sfUa cbservado o dIsposto no Pll- va.ntagelY1, Bem que tenham sido 
trágrafo 'l1.nteo do art. 6.9 da benda concedidos por Lei especIal e &Clam 
Constitucional n.' 3, de 1961. oorrespondente.s 8. ca.rgos regu1ar· 

I. 39 O limite flxa<'!o neste artigo, m~mte criados por 1et, . 

Art. 19. O cargO de Assessor Ju· 
rídico., que figur.a entre as membros 
do Serviço Jur1dico da união, indi-:
cado' no ítem UI. do artigo 14, da 
Lei n.9 3.414, de 20 de Junho de 1958 
passa a d('nomjnru'~se de A...~istente 
Jurídico, mantendow ! e as mesmas 
oondições de igue,ldade estabelecid~ 
na referida Lei, 

Art. 20. Aos Procuradores das Au
w..rquia.s FederaIs nca· assegurada, 
nas mesmas base,!; fixadas para o' 
procuradora.') d..q. Ret>ública. e da Fa ... 
zenda. Nacional, uma percent..'\gtm 80 .. 
bre a cob!'ança da dívida. a.tiv~ da..s 
respectivas autarquias, ob.serv.ado o 
di,:-pü&to no artigo 12 e § 4.9• 

Art. 21. M percen~.agenr, devidas 
aos Procuradores .àa RepúbHca, aos 
Procuradores da F.aze1da Nacional, 
ll<>g Con.stlltores e 'Assistentes Jurid{
COs do. Ser"ico Público {la União e <IM 
AutArquias. Promotores Públlcoc, pe-
1~ cobrança. JudiCial ~da .diVida ath'a 
da UnH~o, pa':5aráo .a ser pagas' nelo 
executado. . . 

§ 1.<:',... No Dist.rifo Federal e nos 'Es
tados. da' Guanabara .. e São. Paulo R 
perceni:.aP:tm 'será de 1 % ·para cada 
Procurador •. não' podendo excrder o 
limite de 10% lX)r categoria.. Nos .de
mais Estados a percentagém nrá de 
6% lX\ra os .'Prõcnrnd..,res, da. Rep.ú
blica ~ 6~!) para os Proctiradores da 
hzende. NacioD:lL . . . 

~ 2.' O total do.::; pe.rce~tagen'S es
t,atieleciàas no. parágrafo' anteríor M-

rá dividido, em quota.,; iguais, entre os 
Pl'oou:·sdore.s da ReJ)ublie& Ou Pro .. 
em'adotes' da Fazenda NacionQJ ·com. 
exercíclo no DL,>tl'ito Federal ou E,s .. 
tad0.5, onde .se proce..".S3r a e~ecuçfl(). 

§ 3.9 Aos Procul'a.dores da.s Antru'
quias Federal's fica assegurad,o. nas 
lneSlno.s bMes fixadas parll os Pro-
curadmes da República, l.lma perce.J:l'" 
t.."\.gem sóbre a cobrança judicial da. 
dívida ativa. da respectiva ,Q:.utarqH:a. 

§ 4.Q OS Promotores PÍ!blicos farão 
jll~ a p~rcentage1n de '3% nela co.. 
brança judicial da divida atiVá da. 
União. ou das. Autarquias ~rdernis. 
nas COmarcas do interior dos. E13ta
dos. 
§ 51} Em nenhuma hip6te:C. a percen'; 
ta.gem será·paga aos Procurad·J1·e.c; ou 
Pl:O!llotores antes. do recolb~mento 
aos COfre..:;. "Públieos da dív;da 'lhjeto 
da execução. 

Al"t. 22. El' o Poder Exec'ltivc rtu
tqrizado a. ~b:ir .ao. Ml?istelio da. Fa.-
ténda o credIto 4 especw.l de .......• 
Cr$ 800.000.000.00 • .roit.ocento.'> m!
lhôes de cruzeil'lls) para .at.ender t;OS 
encargos resultantes. da aplicaqúo 
desta ,Lei;' 0.; qual ,depois de reglf;h'9,
d.o pelo Tribu~"H\l de Contas. sf:tã .dis
trIbuído 0.:0 Te.souro· .Nacional. 

Art.. 23. EMa, re; ent.l'R ~m Vl"!Ol' 
na dafa d.e sua ':publicação, retroa
~indo, emanto Oo.s seus efeito.s e vt'~1-
·t.a2'en~ fina·!l:ceirap. a j? (!e jnnho de 
196 .. ~; revoga<i.a!> üS disposições em 
contrár-lo! 

.\' ~nclme~ to 
mcm;pJ 

Cr$ 
l.NEXO I 

8upl'~~o ·Tribuna.l 'Fedt'ral 

1) :Mínistro da Suurem:J Tribunal'· Fed~l'al .... , '. 
. Tribunal Federal de Recm'sos 

Mlnistro do Trib\tnal Federal de RecUl~sos ..... 

J~!ltiça .l\1ilita.r 

1) . Mb-{istro do SupCl'io~. Tribunãl Militar ... ,., .. : ...•• : .•..• , . 
2) Auditül'-Corrf.!gedor .. < ••• ,... •• , ••••••••••• ,., ••••••••••••• , 

3) Auçlitor de 2.(1. Entrf\ucia ...... _. '" ~ ....... : .•••..••• : ••• '. 
4) Auditor de 1.8. Ent.rânC:a ' .. ~ . . . . . . .. . ... ;, ...... . 

Ju:.ti~a. do Trabalho' 

.1) lVl:in13tro do Triblmnl. Superior' do Trabalho' ........ " .....• 
2) . Juiz dos Tribunais Rcgion;1.Ís . : ... ,. .......... , ... , .. ; .... . 
3) . Juiz-Presidente das JuntA.s, de' Conciliação e Julgamento., 
4) - Juiz·Prcsidente Substituto .. : .. " ........ , ... : ... . 

ANEXO -tI. 

'I"iibunal de cantis da. União 
-1) M~nlstro'do 'l'ribunal de Conta-s da União ...........•... 
2) Auditor junto ao Tribunal'de contas da ,União ..... " ..... , 

Tribunal: de C.ontas do Distrito Federal 
1) Minü.tro do Tribunal de Contas do Distrito: Fedem!. . .. 
2) Auditor iunto ao Tribunal' de Conta:nlo D:strito Federal 

- ~ . 
~EXO III 

.. UScIU}3 00 UÍl:,tr;to Federal e nos 'l"erritoTlf)S 
1) DeseUlbargador ... , .. , , ., •. , ....... '. . ........... . •••..• 
2) Juiz de Direito., .. , ............. . .. ;..... . .... " ..... . 
3) Juiz substituto e. JUlZ do Registro Civil .......•.••...... 
4) Auditor da Auditoria da .Polícia Militar e o Corpo d'e Bolll-

beiros ......... , ..... , ............... , .......•....... , ..• 

ANEXO IV' 

710 000,00 

710.000,00 
.590_000.00 
530.090.00 
450_000.00 

710.000.00 
670.000,00 
530.000.00 
~50.000.00 

710.000.00 
530.000,00 

670,OOO,O{J 
500.000,00 

670.000.0< 
530_000.0C 
~50. OOO.OC 

500.000,OC 

no qUe se refere à particip.ação em ~rt~ 18. Os ~embros d~ Poder Jl}
multl\S, deve ser consider.a.do anual- dlcl:ir1o, do ~ Minld-ério P~bUco' p. 0.0 
hlente. . ServIço Jurüllco da 'Uniao, de que 

trr,ta a Lei n',' 3.414, 'de 20 de jllnho 1) 
de 1958". bem como OS Procuradores 2) 
da Fazenda Na.cional. das autarquias ·S} 
e demais eqUipa.rados, que. em vir- 4) 
tude de aplica.ção do disposto nes~·a 5) 
Lei venham a fazer jus. mensalmen- 6) 
t~. B. um total de vencimentoo e van
tagens inferior no total de venci
mentos e vantagens. que .1â vinlunn 
percebendo POr fôrça. de lei Ou deci

, 4.' E' revogado o parágrafO únl
.110 do art. 5,' da Lei n.' 3.~14, de 20 
de junho de 19M, ficando entretanto, 
Os Procuradores da Repú.blica. e os 
Procuradores da. Fazenda Nactonal 
,~le{to& ao teto estaõelec!d-o ne.<;te ar-
tigo. . 

Art. 13. Os membros dos Tribunat.s 
Regionais do Trabalho 'terlio • deno
minação de Juízes, vedado o uso do 
titulo de Desembargador, Clue é pr:l
"ativo dos IntegMntes do.,L TribunalS 
de Jmtiça dos Estados. ~ 

slio judicIal trantitada. 'em . julgado, 
terã-a direito a um complemento igual 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
_6t 
7) 

l\IinisU:rio Público·l~cdcral perante a Ju~li('a Comum 
Procurador-GemI da ·República . ,. . ..... : .. '.. . .. .., ... ,. 
Subprocurudor-Geral . da República......... :' •. 1 ••• ; •••• 

Procurador da República de l.r. Categoria ..•..••.•.••••••• 
Procurador da· República de 2.& Categol"ia ,.... . ..•.•.•.. 
Procurador da RepúbUca de 3.a Categoria ........ : ..... . 
Pl'Ocurador Adjunto....... . ................. '.. . ..... ' ... . 

f\"linistério' Público Federal junto à Jus1.iça l\filHar 

Proc'Urador-Geral da Justiça Militar .............••••• "" 
SubproCllrador·Oeral ... . ... :.. . .,..... • ........•..... 

840.000,OC 
710.000.0( 
iSO_OOO.OI 
380.000.0( 
320.000.0( 
270.000.0( 

710.000.01 
530.000.ili 
SOO_OOO.O( 
.4::!O.OOO,1]( 
'350.000,0( 
310.000.0( 
280:000,0( Art.,H. ALe! 11.' 4.345. de !W ae 

Junho de 1964. l1§o se apliCa. aos 
membros d.à Magistratura, do 'Min1s
. térfo Público Federal. do Serviço Ju
xídico da União, e deinsJs fllnclon4-
rios de Que trata, esta. LeI, salvo qúan
to ls normas constantes dos disPOOi-

ao valor da diferença entre Os dois 
totala. . 

§ 1.9 O complement.o. de. qUe trata 
p...ste artIgo, deCreseerá progressiva
mente ou se extinguirá.' em face de 
futuros reajusta.mentos, promoções e 
aee5SOS. ~ 

§ 2.<:> Na e~ecução dê~te a-rUgo se
rá considerado o disposto no artigO 
12 da. presente L.e1.. " 

Promotor de 1.'1. Categoria .... , ..... , .. ,.... . ...•.•....• 
Promotol' de 2.D Categoria ... · . . .. ,........... ; .....•. ', .. 
Promotor de 3.11.. Categol'Üt . . . . . . . . . .. '. ... . .• . ... , .•... ,. 
Advogado de Ofício de 2.11. Entruncia . " . , .. : ..... ,., .. . 
Advogado de O~ício ·de V' ·Entrância ....... .- ......... ,. 

Ministério Público Federal junto à Just:C]a do Tra.balho 

1) Procurador-Geral do ,Justiça. do Trabalho........... , .. . 
2) Procurador do Trabalho' de l.n.. Categoria. .. ~ ... , . , ......... . 
3) Procurador do Trabalho de 2.a Ca.tegoria ......... , .. : ..• : ... . 
4) Procurador Adjunto . ..: .............. . ..... : .... '" '. 

710.000.0( 
$00.000,0/ 
'20_000,0( 
350.000,OC 
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:i\'lInistérfo PtlbtlC4 Féderal junto ao' Tribunal 
de Coi\.tllS da Untfio 

1) ,Procurador-Geral .......... ,... . .......•.. 0."0.. • ••••••••• 

JJJ Adjunto de Procurador.... . . . . . .• . .. 'o ' ........ " ••• -

1\llni.tério PúbUco Federal junro do Tribunal 
de Conta.s do Diatriio Federal 

1) Procurador-Gera 1 ............ . ........ 0'0 • • • • • • •• • •• 0'0 

2) Procurador Adjunto ... ..... . .......... : .. , ..... . 

ANEXO V 

Ministério Público Federal junto à JUb'tlç:a, 
. do Distrito Feder_l e '.territóriO)! 

1) Procurador-Geral da Justiça........... . .......... .. 
2) ~rocurador ............. . ....••.•.....•..• ,.... .., ...•.. 
3) Curador ..•..•... , .•......•..•• ,,", ••• o', •••••••••••••••••• 

4) Promotor público ...•.•.••. ' •.•••..• , , • , , . , •. ,.. ,' •.•.••. ,., 
5) Promotor SUbst.ituto •. ,: •• , ...... " ...... ,...... • ........... . 
6) Defensor público ".".:.. .., ...••. o , ••• o, ,., •• , ••• ' o • , • 
7) Promotor junto à. Auditoria da polícia Militar e do Corpo 

de Bombeü'os o',. o , • • • • • • • . •• o.. ., 0.0 o ••• , ••••• • o •••.• 
8) Advogado de Offcio junto à Auditoria da Policia Milit.a.r e 

do Corpo. de Bombeiros., ..... o. ....• ., .••• ,." ••• 

ANEXO VI 

Serviço Jurid:co da. União 

1) Cunsultor-Geral da República .. o. , • , .• • .•.•....... , ...... 
2) Oonsultor Jurídico 8 Procurador-Geral da Fazenda Nacional 
3') Procurador dn. FaZenda Nacional de 1,". Categoria ... ,. " 
4) Procurador da Fazenda Nacional de 2.· Categoria.,... .. 
5) Procurador d'a ,FaZenda Nacional de' 3,a C-ategoria . " ". ,. 
3) Assistente Jurídico e Procurador do Ministério da· Fazenda 
7) Assessor de Direito Aérom),utico e Auditor da Ffl.zenda Na-

cional ....... '" -.. ,; ............. ;; ....... , ... '." .... , .• I 

= ZCZL !2 

vida. jtUltamente com \'á.rios f E~~~:J~O~âtO Ribelrq, aacr1tü~do na 
na. defesa d,) Forte de 

710.000,C-o na enUio província de Ma-
630.000,00 durante a Guerra do pa-

670 " GOo.oo 
500"000,00 

670"000.00 
530"000:00 
500.000,OD 
450.000,00 
asO.OOO.OO 
310.000,00 

380 "OÓO.OO 

350"000.00 

840"000.00 
710.000.110 
450.000,00 
380.000,00 
320.000.00 
450.000.00 

38!LQOO.OO 

.A 

pr.qcede~ltes as razões 
autor do pr::o.1eto 110· 

a memória de !1.'11 gl'a:'l1e 
morto no cu::nrr!mento do 

u9 t de 
em seU artigo 

"Art. lI? Os aero:íJ.Or~,1'3 brasilei· 
ros terão em gera..! a ,leno:nlna
ção das própria.s ~ida<les. vll~,~, ou 
pavoad-os em que }Je !::'ly:on:rem, 
declarando-s.e a. posrção '1orte, sul, 
leste oU oeste, quando hO'lver màis 
de um na. localidade. 

§ 19 Sempre median~~ .ei eEpe
elal pa.ra cada caso Qn.rlcrá um 
aeroporto ou um a.erórÚ·/mo ter a 
de.sigllflção de"um .lo;ne de brasi
leiro qUe tenha prestaJ.J "elf'l'ante 
oS.ervico à causa :ia A'I,u,;;l\o 0'.1 de 
um fato histórico ·naC'.ior~l ;. 

Setembro d. 1964 3443 
= I __ S. = '"' ,.=-

Pareceres 
IIs. 1.010, 1.0/1 e 1 "072, 

dê i9t>4 . 
N9 1.0'70. DE 1!1G4 

Relator; 8 ... Josaplli'l,t MarInho . 

i - A lnShtuição do regis~i'o ,nos 
o!lc;o.s de noLru:>. das traus'açõl::'-s do 
coinprl\ e venda óóure autollló\'ef.-j ti 
O objeto da· pres.c~1te p-ropoi5lçâGo 

Segundo seus tê.'mos, o registro lar
se,;.â em li no separado, com as indl 
cu~õe.s de nome aa,s p,;s,soa.s e as cama .. 
terf-sticas do veiculo que p().~,~am 2S-ge .. 
gutal' a. luenUdz.-ue õ.~\.e e sua oúg'em 
E' e.sta1elecido, também, qUe "não será 
aceito o pagfuuento d,o lmpõsto d, 
V~~<1!;\S e C01I3i~paçóe-s sem uma c~ ti. 
dãó completa do l'c~ist,ro dQ carro con
t·endo tâdas as tramaçóe,') aut·erio
l'e.'i~' • 

2, - Na jusLi!;,cuçfio do prcj~to, slu~ 
cicIa seu auwr, ~enador Asriio St~ll
brtlch, que SãD Il'eql.lCn1t!s os roubos 
de veiCJlos. t\. fimll:d!lfJe à~ meti'cla. 
·pro'po-sta. acre.,:centa, é d;ticultn1' a. 
venda de tals \'elculos. "FeUo o rr .. 
8'~')tiro em llyro e,o,:peclal nos cartórios. 
podel'á o comprador, a qllalquer. mo_ 
me[lW. v;~'ificar a. p~·o.:edóncja tio """. ANEXO vIi 

Tribunal 1\brit-ilflo 

l' Jui2'. ... ,." ...... , ..•• o ••• o •• , ••••• , •• ' •••••••• ,. !\30.ooo.00 

., ............. , ....... , ... "..... veículo ac:mtelando-se contra o rl;:,co 
2~ HTendo em llisla a tel nu·' de adq~ür1r mercadoria l'Olt!:Jf,'(JII" •. _ 

mero 1.909, de 2'1 de illllto dfl 19'113 3 _ g' ptJ.."'iÍl'el que fi provldt1aú;a 
que dispõe, nos seus art.s 19 e p!l- sug~J'ida "n)7.a o' per.)!,:) ~ tran.'ii'e .. 
rágrafo 19 sôbre a -ien'l1u i nnçlo rênbirt de ve!culos roubado.'). Nilo deixa
dos aeroportos e aeródromo~ nlJ,- d~ ser lam'2'lltávl?;1. porém. QUf: \l cot .. 
cimuus, êEt.e MInistério ufio re-·;>,')· h:ç4o de r'OUOOS haja De ... ~-r feita. 
menda ~- nova deI}OffiW3.\."ác do parn de.spJ'f'stj~jo dos órgàos pul1(!lfAl8, 
a~roporto de Donraao.\ .. E~"ta<iO de) med.ir.nte o estabele(',iment.() ·~tl tUE.!di
Mato Grosso. da qUe oil.ei?~ os pr()pt'iE'tir[o::; de vel .. 

2) Pl'ocul'ador', .. ' • ' ... , ... , o •••••••••••••••••••••• :. ,~.' •• '" 450.000.00 
3) Adjunto de Procurador .................... ,... . .......... . 380.000.00 
4) Ad\'o~'~do dél Oficio, , ... , .-••. o ••••••••••••••••••••• o'" •• 350.000.0'1 

ANEXO VIU 

Conselho Nacional ele ~(~onomia 

l\le111bro . . , . , " . '. .,....... ..,.....,...,.. 710"000.00 
ANEXO IX 

Serviço .Jurldico das Autarquias, da Prefeitura do Distrito 
J~edp.:raJJ da COntJ)!lnhia Urbanlzadora da. Nova- Cap;t"l 
do Brasil (art. 40 da. Lei n,' 4..242, df'l 1963) e da Fun .. 
dação Brml Central (::t.rt. 42, da l.ei n,' 4.242, de 1963) 

3, No caso enl aprêCo e em ou. cuIos. Co~t.udo. ~bre. II C().~"·f"!l;_êUCla 
tros semelhantes. a ~,~Qc:ão de de- 98. j>l'Q:;""jçao OP!D.':tr:t n Camê1.ri\ de 
nominação diferentes ira ~lr:.,ndo I ~n"tFtl'j:1 " C"'mé!:'clo. 
gro.<;1.ativamente tôda A l\lC!fiOode .~" pont~ de' -yi.c::ta .~onsw.il('(:)n}jl. '" 
de operação da rêde lc "erop-or· I Jut'ftJ eo. ,nflo hft Unpe:llnl:~flW ao :,.lUW 
[-os e aeródromos, pela. JifjculdMde I do pro.le o, 

l) Procurador-Geral .. , ... , .. , .... o ••••• ~ ,. ' ••••••••••• , •••• 

2) Procurador de La Categoria ............................. . 
540.000.00 
6<0"000.00 
280.000.00 
320.000.00 

de identificação com a !ocaJ:dade 
fi«is próxima. 

3) Procurador de 2.1\ Categoria, .......... ~ ................ .. 4. Por êsse mOLivc. ju'ga êste 
Min!stério não ser t~on .. p.niente a 
nova denoD1~ção para o aeropl~· 
to de Dourados, no E,s+,'ldo de :\fa-

4) Pl'OCumdol' de 3.a Categoria ...... , .................. ',' 

Afl ComIssões ê'e Projetos do Executivo e de Finanças, de acôrdo 
com o disposto no ari. t02-A, dp Regimento Intel'!lo. to Grosso." . 

I :~~'5~;r<~~/~~.:;~~i~n~f,ol.r,~ma~.1'~ <I Co-. operação da rêde de aeroportos e· J lsUça eml-
a.eródl'omos, pela dificuldade de rc,iei~ãc do 
ident.iticação com a lxalidade • ~ntret.'m~·o ul-Ns" 

.PARECERES 

mais próxima. ou Injlu·!rjjc1rl.1df. 

!
R!~~~I~;i~~~~m Por êSse motivo, julgo êst~ Mi- que alspõ

p 

o oan\grafo 
niatéria não _ ~I!l' cODwreniente a. Lei nQ ~."09 ~ntretan· 
nove. denominação para. G aero-por· perfeita . :!obertl1.rtl 
to de Dourados, no F...starto de Ma· do Projeto pOl 18"0 
t-o Gros.so, 'I comemorar lu,carnente 

Tendo em vista o exposto, a Comis- tato histõrir'o, :jga-dc hl' 
são de Constituição e Juatlça opina ao sacrifício do Te· 
pela reje'-"o do projeto. nl'i.A obstan. João Ribeiro. Relat-oI': Sr Senador JefI..-!rspn de ... '~ t\'U • 

.Ar::uiar. - -- - - te os intuitos louváveis do seu Ilu.stre prevê, no parâ-
Q.projeto de Lei do Senado número autor. "' 'a .leshmaç5ü de 

'149-63 di o nome de ., Antôllto João" Sala dilS 'Comissões, em 24 de junho Que [·enha prêst{l-
ao Aeroporto da cidade de f}.'JUl"udos de 1964. - Afonso Arinos, Presidente. à Aviacâo ou dt' 
Esta.do de Mato Grosso. , • - Jefferson de Aguiar, ftelat.or. - at.ru"1,,'és de lei 

Est.a Comissão já nprecio~ o proJe. Menezes Pimentel .. - Edmundo Levi. 
~. concluIndo pela audiêncl.l do Ml • .- Bezerra Neto. - ArgemlTo de Fi
nlstério da Aeronáutica, 'Jlte na." in- (Ju.sircdo. - Ruy Carneiro. - Eurico 
forma.ções prestadas pelo Sr, Mlnistro Rezende. 
MaJor~Brigl3.deirri Ne~on :_"reire Lave
nêre Wanderley (A viso número ... ". 
lQ7/2GM4/007B, de 29 de maio de 
1964). esclarece: 

N' L 069. DE 19&1 

o qu~ OCf)1'l'e no caso 
respeitáveis os concei

pelo Ministério da Acro· 
pal"eCe-nos qlJe n- opor-

e o relévo do !at", que se 
comemorar justifiCà~n a :;Ido· 

providência. const...lnte do pro· 

Sr. SenadlJr Lopes Obras púbUcas, acolhendO ni~"ç~~;'~';~1 de Transportf3, Comu· 

~'f~~!~~:~e Projeto, de autorla do que justificam o presente 1""01"'0, e de acôrdo com aue acima 
Bezerra Neto. determina é de d~

nome de '. o\err)port.o' An~ 

S~ln dr.:s ('úm;s.<;ôes. em 3 d.{~ Jl.-:-:.};O 
de t:::{l,L "- AfoTlso .1ri.!w.':. Prv:.idente. 
-- J[l8a'ph,t' Marinho. Helator ~ JC/
je-r.'wn de A.'1uinr. - He",erru Neto. -
Edn,lln10 Lem. - WHson Oowal
peso _ AD~.IIsio de Can~a!h(). 

N' L 071. DE 1964 
: na Conti.'ls60 de lndú.'ltritl c (':)~ 

; -merdõ, sobre o Prokfo ae tel 
; go 8cnado 1/0 24. de 19d4, 
R~lator: Sr. AtUl:o P?n~'m:,. 

O presente projr.too 5t1 J.'3crH·o P{~!o 
ilustre Senado!' Aarão ~r.~;nb!'llch. 
visa. fl. insW,uil'. nos r;,ficiOs de not.as. 
o l'~1stro das transaçõe,; d~ compm 
e venda l'ôbre aqtomóvels . 

A C()mis~,.fio ele constit"lçRn e Jl:S
tlea ~ aprovou J parecer. do eminent.e 
Sen~do: Josapllat Mar:nho oplllo,nêo 
qUe "Do pontQ de t"t~t'a eot4~tit\lcio
nfll e jurídico não di impediment.D Z,Q 
curso do projçto··. 

Na justificativa, o autor % p:'f}ido 
escle.-j'ece que tem em vista C\,itaf () 
roubQ de t;arros e diflcu)t.ar a veuda. 
de al,ttomóvel.~ roubados, tão frequen_ 
t.es nas c!da.des brastIell'9.S 

Realmente é prõsp,era C b'2U1 O'Wt. 
ni7.f\{J~ a indú"trin do t'')'l'on de vet
cnIos em nosso País. O . ..; j01'H:ds e 
;:'evistift's constalltemente p'.lb!ic~m 
llliml~iOS&s f0port.agens sõbre eS:::~:lt,j ... 
vidad? criminosa. '1lle de-st\fi.:\ ~ e:t'
g(lC1a'·é ef!ciênci:l do ap"lrpJhn!nl'nto 
pollci~L 

En4'ndf'mos, :mtrelanto t}l1e ~ !l1e~ 
dido ~l1gerida IJIl1 Md::t 'viní oux:1iar 
I'l reotcs.são" Ao contrório, ela :'lpenn.'I 
t.r~tl'-á dif!culdadp'.'I P1'\:'ll 3~ tra1]:nçõe3 

"Tendo em vista a :::"el n9 1, 9{)9 
d~ 21 de julho de 1953, que dis~ 
poe. nos seUs art. 1\1 e pl'tragl'afo 
10;>, sóbre a denominação dos nero. 
portos e aeródromos nacIonais. 
êste lVtinist~l'io não recomenda a 
nova denominação do aeroporto de 
Domados, Estado de Ma to Grosso. 

No CDso p.m aprêço e em outros 
5emelh:mt~.s, n adoçã"" de denOmi· 
na.~ ... )es diferel1t~,'1 irá t.ir:1ndo gl'a~ 
datlvrunente t.~da a facilidade do 

• ao Aeroporto 1e DoUl"R~ 
Estado d eMato Grosso. 

Justificando Q proposição, o ,seu nu· 
tor assinaln o fato de tnlll.3COrrer, etn 
dezeml)ro próximo futuro, o c~ntená· 
rio dQ, fei~ h.eró1eo do 'l'enenee An~ 

Comissões, ..!:11 ~4 de se-- le.~111,<; e hon"'sf,n.'l qUe ,,,er:í:) Otl~raf1a.3 
1964. '- V>1JCS da COSfa.\c.onl *,.a.'$ ê.,;!,:t' rê~istro. 

p:e~.~~~io - Bezerra Neto, Relator. O ~e;ü:otrn de \'efculo-s. ·C'.om ~Ôd)3 
- Barros. _ Vllh;on Gon· 3,,. e,<;,>:~('.in"""rõei; fnoffir- do C(}\"11,,';":'

'dor e do alienante, marca, t:;:>o, cC:, .. 
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G.no de Íi1~Jrica.ção núluero do motm' n~~t;~;:;~~'~~~~; que menciona,' ~ De- que- tive a honra de Ser. 1ÍeompanhO tros que tpmaram ·p4rte nesse tra. 
etc_) li feit()· p~ras Prêteítura."i'. _ ~ NacÍonais de E;stradas de as atividades da- Fundação no inte- oolho, tais cemo Cattete _ Pinhe~o, 

o dono do \'eicuk> Q!:h':i.gutüwlm~n· contra aoS Sêeas de :rior do Amazonas" no p'a{~_ e. fi?:fl;l.-. Zambrano _ C!ue foi assauina.<lo -
te possui o cert.ficado de- p,-oprieda- ~~~l~i!,[g~~~!~,:~~;e de portos e mente em. tôda a AllUIzõnla~ E' la_ e_EdsOn Passos. Man~re.m êle.s cons_ de anue est~o anotadas ,aquelas es-p-e-, leitl.1l'-a de5.-;a mentável que SerViçO' - éomo . o' "do truir hospi.tais na AmazOn1Q, Corma-
e.Lcaçõe.s. - SESP - que constitut orgulho para ra.m enfermeiras em curSDs de ~mer .. 

é a saúde pública e e.w·o pre.:::ente gêncía p,gra dar ajud~ e assistência 
A exib:ç§.n de tal d.c-.::umento exi-· constitUi o único -serviço públ1ço ru- aos médicos. Entretanto. a fa.lta de 

\J!rla para o emplacamento de ·carro ral atuante em~ :rioS:ã." Pàfs' -.:.: - ·seja escalonamento salarial. para. o~ •. mé .. 
e na3 rodovias, €m todos Os postos convoca relegado a um~ -pfâno"seêufüfárló,"6 dicos"'foi des'estimulando o pree:nchi .. 
ce flseaEzaç:,o. . \'?CIrf~~~~';"'r' ·parft ses:ã.o que ímpmta . dizer q:ue tOda a }:>Opu- menta das diversas va<""MS. ,E () ho .. Por falta de regi$tro dos veiculas h' , 2030 1 t' .-03e, as , 1:-tção servida pe o SESP e.s a. llum mem que se embrenhavG. pela selva da. é qU2 a J}:lEcia não detxará de exe!- . d " de,' r' d d ! 
cer a proteção ao~ -proprietár:os de ).-- 21 -o h do ~ 

(1.:) .ol _ oras, ::olidarizal'-me com V'. Exa. laVran no,' a. fim de dar assistência ao ho ... automóveis. Basta-lhe servir-se doS outr r J'eto ti t b" ,,,t t,,"O 
. ,a que e a Iv.erd~ eiro aban Ono. _Ms m, quero Amazo~nia, num esfôrpn. sôb'l·e.hume. ... 

o P o e am em"o meu prol.>l;:Q Q'_il'Qr ~ ~ mem- das nOSi6S matas, ao invés de o;;-da.!:tros ex:st!!ntes na". Prefeituras. d" 'n'-j t'· do S '1 t t 
.... <.; 1 ..... a· ha. . r. aqul i1 que ameaça,....n~,:. e .Dlomen 0 .... 0 ser ~bem ·remunerado e considera(iO 

~o:nos, MElm, pela reje}ção do jJro'" da ~epúl:Jlica. _ ----.;.povo d~ Am.3.zânia •.. ~.-.~.~". ~.' ~.' _ como: um verdadeiro 'bandeirante que 
je~àla das C·omissões. em _1"7 de ju- a palav~~d't~õbr-e 5r se-! O -SR. EDMUNnO·~Y·:'-·~] levava." !lquilo que sen\pr~_falrou·à3 
nho de 1964, .. '- José Fp;liciano, Pre- Aurélio Viana. (Pam!b', tnente Senadcr- .Ciltet.é·~Piiil\elro:·o POpula~~3 da Amazôrua, assif-tên c1a-,_ 
sÍd~nt('. '_ Itt'tilio' Fo-ntanf.', Rel"tor. e.s:tá: p!e.')ente.· I aparte de V. E'X"a, 'nãô 'só inu1to -me .saúde ·pubUoo., era sempre. C?Iocado à 
_- Adolpho Franco - Barros, de Car- a palavra. o n::mre Sr. ;:,e_ h('nr~. ?o,?l0, s9l:Jrf'tu.do ... _signj~ca-. ~: margem. nos planos ~larlalS. Q~l. 
t;âlhÇl. ·Nelson M~C!-U.I«n. Edmundo Lev1. _ .contnbUlçao de quem viveu () prolHe- quer estivador d~ Portes -de Belém 

> ) ma do SESP, ,:i~.-~ ll!Sc~~ .. 'yo<çt.:.~scer. e de. M~naus. g~.nhava m~itf? ma,1s ~o 

O 
dor 
tuir 

~,:::,:~,;:;;;,;;:;;:~:;.;:'-""'"~':.. re-não deseja, agem, ve-io morrer, éO- que um_médIco do SESP. Dai, uma: 
(S,em reL:isik, do oraCWr) --.su:. ,mo vem ocorrend(). . - das mzoes do destnoro>I}amen~ do 

i~;lli~~~~~~~~~~~~ . , . . -. - . S"ESP:. +Rlta. de rellluneraçao condlgne. 
,,!!:~,!::,,~: ~ O Sr, vzvaldo Ll1na - PermJte V. para eIS" médicos qúe Se aventuravam 

. u.m. apart~? - '.. . a. enfrentar e a.. arxostar 05 rigores da, 
SR. EDMU~-UO LEVY _ pois· selve. 6-Dl:azônica.. "Médico. de qual .. 

~§:jiI]!i\::'ln;lõ, qUer ca!ntal tem cllentels. conrpensa .. 
v~sa a irutl-:;:; dora, embora. iIl!Cialmente. lute com 

, trnrl.sações de 0< Sr~ ViliQldq Lima - A.prohznd.a~ alguma. dif!culdade. Geralmen~, con-
de yeiculos, nQ;, "<ar'.' <los - ml:('-.g importanLe~, \- E ..... t' ice vol ~ O 'di ti '" em dQ'5 ma:s desenvolvidos, se . "Xa: num t,.t:ma. ecn ,en ~ segue I.Il,IllS empregos. me cQ. o 

tÓl'i-cs de notss. -. - nii.o - C()m um ünico méd~co vendo entidade altamente- proveitcsa. SE8P se· ernbrenha pelas mates, não 
Na jU2,tificativa, o autor do pro- 'que. em qualqU.er oo.a.siã-o, atenda as paru o Ama·zQuª,s_ ~ ._qt!-e.:fôl::ç~.~~t:~-: pOde ter clientela. e .recebe \lln~ mi .. 

1eto esclaTece q!le a ma:td,a dlfícui-=- ~-s.soa t"- ' "t nhas procuram afundar. V. EXa.: é sérr,JnG sa.lá.rio que não con"lpensa~ 
"·--""á a ,'end" de -al'r""' ,'oubado'., c"'....... p~.~ - S. qu.e a Ou-u ln..J"",n e neces- f- j ' - Ye as"o ã dá f 
V"-' ..... ~ ~.u- s.b.lU dE orientaçãO- c1iIiica. ll(t~ura ae reg. ao a qne m· -'"'- não compensa, n o para azer eco-
a. instituição de um l."egisti.'o ,espec:~ TQdo o interIor f,mazõnico é Um til1do o SESP ém todos' os seus Te-. nomias. para sustentar sua. fa.mílla. 
nos .ofdos de notr:!s p:al~a tôd~' as· dnm.1<t no que se refere- ao prOblema cantos. sabe. por,r,anto,. o- que repre- que, muitas -vêzes, tem de deixar nas 
trttnsacões referentes a compra, _e -saú.de, quer no- oo.Inpo. parti-cUlar . ser..ta 9:- extinção -dêSEe- ·qer-\l-iço·.- • Há ·cidades para poder educar· os filhos. 
'PenDa- -õe veícu1os, , - quer no da iniciativa PUbt'CR, Ape- culpava-se ,€). SESP . por- ·não ter ·Realmente. a sua reniunera{~_ão não 

·A prolios-ição r~cebeu parecer Ia- nas.o SESP mantinha, naquela vasta estruturação c?paz·de'dar~1iberdade-1he-posslbilita. economizar para o fu-
vorável da Comissão' de Constituir--ão -região, deS.de os tempo.s da última. e desembaraço -às suas~ atividades:' O· turo . para a velhice. .;f 

e J-ustiç~, reJatlvo aos ~pecto.s c-ons- G;lunue Guena, equ:jpe de _homens Congre.<;so Nacícnul votou, então. pro'"-' ,. 
Utuc'r·nal e iu':íd!co. A Dêl-utl Comis'=" denollados, de médlCoo abne!!ado,;, "'ue Jetõ; Ç!ue se-transformou em lei, dan- Uma das razões, Pórém, por que o 

, d I d' t- . 'c -. ~ '"1 h d t i C h../> SSSP se vem desmoronando é a torol sao ~ e n US.f!a e omerc~o, exa- .::t:. dedicav:u-n a RSSlstll' as Püpula_ do-l e ares e au .arqu a. om ~~o falta' d'e aisistência, no 'que ta.nge a.. 
minando o m""tito' do projeto, .opin<ni çoes soomlmelHe marg1."lal1zàd~.s em o EiESP -teria organização nova, que . 
pe!s rejeição do mesl1).o. _ ~ód.-J. a extensão da planícle 'í: lhe forneceria fÔrçás 'capâies de aten· recursos mater1ais, e· sc-bretudo odes .. 

A inovação pretendida no projet-O _. _'. ~ der às suas altas e humanitárias fi- c~o,' o de.sinterêsse com qUe são tra;-
não evitará o roubo de carros nem di:.. O SEIS? S\lrglU ~m cOhs-eqüenc1l.\ nalidades. Como "-sai aconrecer neste tados os médicos ~ue servem·e.o SESP. 
fieU!t. ará. o; veUd.a: de. veiCU. lo~ ro~a4 'ld:).- A.côr-dO BI .. ,asir~EstadO. 5 unidos. PR." Pãís. as idéias são boos' mas,_ infeliz4 O sr. Vivaldo Oma- - Permite V;; 
dos, --;. > - - Ira q~. pudessemos, -: C?D1 maior mente, elas' se esvnziam com.o se obje- Ex~. nova. 'iriterv.ençã9? .. 

O registro de que tratâ o art. 2.9 produtIVIdade, -:- contnblur para a tivam. Tudo, neste pais, sempre -apa.. 0- SR. EDMUNDO LEVY -_ -Com 
do projeto -teria· apenas o mérito de chamada. .bataUla da. bl?rracha;, rece ~ surge ein têrmos de idéias que prazer. """', 
SUbstituir o certificado de prolJ-tie-da· Por multo tempo .. mesmo apos a t d té cf I Mas 14}iSa. . , 
de (ttualmente usado, A medida su- guer.ra, o ~.ESP, continuou a.:prestar ;'anscen ~r:;tr~,~~'ié:~U~: uM:a ve~ :~jj Sr. ·Vivaldo Lima __ .O SESP fCi,. 
gf!rida em nada virá auxiliar a re- servH2?3' mto so à ~a2ôma mas, vai desaparecenoo, aOS- .tea.!:ne.nte, de :r~nde utilidade, paro (\ 
pr&são polic'al além do que redun· tambem,_ a tOda o :NOldeste, Entre- çoucc.-f: ~'esmftecendo-se: .. (eglaO amazõp..ca. No pe1'lOOO da. 
dará em mais despesas para. OS pro- . t~nt~, há. cêrca. de dois anos u:na desbctàndO-se, a.té se ter- apenas no~ .-Guerra_ passada foi dos servlço~ mais 
prietárics de veículos. com a criaçã()· lei .tl~nsform{}u y 5~P.- SerVlço ticia 'v30"omente de sua existêncja a.tuantes. _ Havi<t Objetivos militares: 
de riova m1Jdalidade de registro. ;.E-,pec.a3 de .'3~ude .. ub.llca - em ' qu·" está' cOm -ô que foram: conseguidOS só l~Orque A Oi 

Ante o expo"to, l3:dotamOs o pare- .. ~n~açao. SerVIço ~:peClal de tomo SESP se fez presente na regiao. Dês.. 
eer da CornlEsão de Indústria e Co- Pu~_bC~. Mas cCom? dma nUm dos se~:;· por falta te modo foi possível a. prOO11Ção de 
m~rcio e nos O)'onunc!e.mos pela rejei_ trocadl~ho.s o emlllen~e ~enador V1: os. meios para Il; goma _elãstiCe., em quantidade. sufi. 
ção do pr0,ieto·... V;l.ld;. L,ma de !.:!llda~a-o o.SF1SP esta dos SeUS,óbjetrv"os, ele. se ciente pa"ra atender aos ônus da. guer-

sala das Com~sões, em '22 de se-· em -. nfU?dação • Es.ta desap"~recendo que~ri pel'de, com o atual ra,. sem in'ejuizo do elemento humano 
tembro de 1964. _ Dan'el Krieger, UI>. mterIOr. do Br~Sll" ~peClalmente procedimento da autoridade pública?' - o ·seringue1r=o. 'Trabalhou s6}:) a' 
Presidente. lrineu B01'nnUusen. na_ Amazôma. aquele C?rgao 9ue tantos E' o povo, é o int.el'iorano. é o cabO- assistêncja,-dos médlcos do· SESP com· 

, Relator;, ~ José Errnírio. - Lobão ~ ~ tã.., relevantes serv!ço.-; V!flllB preso CiO, () nordestino, enfim,. é o. párja. ·desembaraço necE!.s.Sárlo à alta. prod'u ... 
da Silveira. Sigejredo paéheco. ' ndQ· í;l0 ~azon?s. aq Para, a.o Acre, b '1 t· d tI çã(q~ue a época· exIgia. Da.í eu eht;ftl .. 
_ Wilson Goncalves. - Bezerra a ROrRlma, a o.ndonla e a~ to~o o Norw rDfil eIro. ~ e am .ta. con nua',amar- n:i.ar, e CClllprovar-se então meu pes .. 
10V to _ F Pessoa de Queiroz, deste, AE!'ora. mesmo' recebI telegra- gando .no ~~u sofnmento ~e no. sua s.i.mlsmo e e minha decepção de tan .. 

e.,. , _ _ ma da ,CIdade de Coari no qgal as desilusão·. . c _tos anos. Depols da. guerra. até 'es-ta. 
o- SR. PRESIDEN'l'E: pessoas mais credenciadas, a' pal'Cír O SR.' EDMU:N"DO LEVY - Muito da~, o SESP parce.mente 8,t~ndeu êa 

dn Juiz de Direito e do-prefeito, me agradecido a V. Exa. pela. sUe eon-,:. flnslidade pru-a- a qual foi criado:: E,. 
pedem transmita. ao Sr. presidente tribuição; nobre Senàdor Vivaldo.· Li- ceda vez que mais penetra no interior 
da' República, ao M~tro da saú·· ma. da sua tena um r,epresentAnte federal, 
de. ao Ministro de CoOl,'denação dcos maiores desilusões traz, porque per ... 
ó~gãQS Regionais. ao Mlnifitro do O SESP, em verdade; surglu~ com. o ceife q:ue a pOpulação ·cfa. região ama-
l?lane~amento). apélo, no sentido de mais objetivo dos prot>6Sitos. zdnica contínua· a exaurlr-e.e !las SUft5 
.não, perm~tirem que desapa.~eç.a ·no Era. eU Delege.õ.o cio -Ttal1alho :tl9 fôrças fisicas; enVOlvida. pelas auaS 
Amazonas, - a ação do SESP. Amazt_ues, no temPO' da Gueroo. ~ua.n:.' endemias rurais. - _ 

" .- ; - . do me apareceu um sociólogo. de re-
Ja· disse _ certa vez que, apenas, ,nome intei·naciomil.- oom o: fim de 

trê~ méd.i":OS a,.s.siStem tôda <:.a pc:pu- e::tudar a região e planejar o -ea-tabe~ 
laça~ do Inte!l~r amazoneI?-.... e. -,Ago __ lecünenro de diversOS' pOstos: do SES'P. 

- O S~, EDMUNDO LEVY O 
8R"?, nobre Senador Vivaldo" Lima, 
está realmente desaparecendo mais 
Per falta de assls~ncia, " ~f~~~e,~~~~~~ -ra., com. as chfl'Culdades orla~-as p~- .&stes dariam assiStêncfa às popula .. 

rJ. o SESP, brevemente lã. nao ma15 eões de, Amaz-ônia- a fim de que pro
~taráo e a _populaç!io. aIllAz-onellSe duzissem bOT1\~ .... ha par-a vencermôs os Aind'l. no an~ pa.ssado, nas debate$ 

flcará. entregue._ excluslvamen~~ ,à totalitários coIitra ·OS quais- estávamos do orçamento _assisti à luta. de' ale. 
!proteção de DeUS e, à exp~:[e-n:c.l8- empenhados em lutã-. Apareceu-me, gun~ representant~_ do N~creste no 

PRESIDENTE: . <los velho.3 ctu.'ande.iros _ da. reglá.Q.. naquela.':' ocasião,. o ililstre SocIólogo-- sentIdo de cC?~wrem ver~a.s de.sU .. 
.-' (Nogueira da Gama) .'~ A. COlU.U- . O Sr. cattete Pinhetro - Penmte ChUrle8 Wagley que pla-nej-ou a.·loca- nadas ao ~uncll?natne?to de diver~os 

r§
caçãO lidá. vai-_ à_ publ1cação .. ' • v.._ ~a.. um aparte? '. li~_çãD dos djversoS postoS. tendO' ~m ~~c~ll n~t~~~ni!~ :~~rn~ã~hA: 
A Presid.ência cOIDU?.i'ca ao PleDa;- <? S~. ED~pO LEVY - Com. VISte.' as necessidade.: .~05 vã.~ios pon· POstos. Aquêles que funcionavam ,es:~ 

:rio que, n,1. sexta-f€.lt.a últIma.-, rua sahsfü.çao, tos de con.gentração .humana. e os de tão = [echadas não diS"'""em- de édf ... 
25, às 18· horas, re-eebeu .s. ;Mensagem· ma.Jor esfo"Ço pare a prcdução da ':1-'0 - In / 
nº 437 da. mesma data 'n!) 1l~64, com· O Sr~ 'Cattete Pinheíro -:- :-Quero, borracha. ~ 005, de .Msfstêncla., ~e, atend~nt~. d,?, 
Q qual o Sr. Presidente da Re~úb1i-- 'neste momento, solidarizar-me com . - enfe!Jl1en·as. Na· r;e~pã-o- do Jurua, po~ .. 
ea ericamlnhll o PrQjeto de Lel nú:.. V. Exa., pelo 'discurso que ,faz, fo- Pois bem, resta, pouco do que fel exe~plo. náo há._ tu:n Só médico. Ja. 
mero 6 de ÜI64-GN que diSpÕe sôbre calizando fi, Funda.çllo do SEst'. planeja.dO, em· conseqUêncla .da. ini .. nãÇ) e~Iste nada em. crur1 completa ... , 
e lpro\'eitame~to de funcIonários Desde 194·k como médico do ~ SESP ·,cfatlva de Ch~ WaglSV. é de· ()U .. mente aba.ndonada. Agor~:rece110 ·u~ 
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telegraroa de Coar.. êJ1 margeM do O Sr. ~1f artins Juntor -"' Nobre Se-
1"10 SOlintõeS'~ telegramo. êBte que é um nndor, eu o fel1c,to pelo tema. que 
grito august1.ante, um ,ap~lo que 84uê.. atord'a neste momento. E' lnegàvel
le! b1'Qs!1eiros que são como sentme- mente da. máxima. importância, 50--
188 da. sCbero.·nie b'rasHe1ra. na. Ama- b!:etudo para. nós da Ama.zônla. cont!o 
zonla. fa2:em aos padêres centrais no nue êSSe serviço prestando a..s.slstência 
sentido de que não se permitam a àquela gente, para quem o SESP () 
cxt:.inção do SESP. C!-ue tão relevantes ponto caIrita] é princIPQl da Hla 80-
serviços presta. a tôd'a. a Plantee. Dlz brevivência. Sempre ouvi dizer que a
o referidO telegrama: , Petrobrás é intocável; a m1m me pa.~ 

"Solicit.amos aO ilustre defensor 
do povo amazonen.se interceder 
Junto ao- eminente Pl'esidente da 
Repú~liea, Ministros óa saúde, dá 
Fázenda, do- Planeja.mento- e dos 
A.s.suntos Regicnais, em· não cono. 
sentirem no fechamento da maIo
ria. «:"CÔ3 postos de oo.üàe da. FUn. 
daqão - SESP - em, nosso Es
tado, único defensor de. saúd_e do 
pcvo do interior. e consegUir a 
111:1eraçli.o das vcrba~ dessa- enti·-

dade; 

Por ai V. Exa.s. podem ver que nem 
8,.<; vcrbns, de que dispõe o SESP, .sãO 
l\beradas p,lre. que êste órgão conti ... 
nue a funcionar. 

rece que intocável devem ser.O 
SESP, organismo qu~ dá vida àquelas 
populações. No entanto, ,só no Estado 
do 'PMá seUS postos foram reduzidos 
à Dtetade, estando às "ésper.a.s do fe
cha.mento total, sem C}ue ninguém ~e ... 
nha vindo em nosso ,sCOOrro. 

Isso 'dem demoru:.t;ta., nOb!e S~nooor, 
e o dlgo com a. fôrça de todo o meu 
pUlmão, que é preciao olhar melhor 
para. aquelas COlônIas, para e.quêles 
que est5.o sé desgraÇ{ludo, em vez de 
estar recebendo o justo e merecido 
a.mparo. 

O SR,. EDMUNDO LEVI - Nobre 
representante parnense, V. Exa. é fe~ 
1Iz em poder dizer que talvez a me
tade dos pontos do seu Estado ainda. 

l'recoclWco.çã,o da Lei 3.'750, que funcionem; já não posso dizer O mes
transrOl1nou O SESP em Funda... lnJ- com relação ao AmazontlS. creio 
ção, ~ar"ntlndo estabilidade fI- que já não !lá mais nenhum põsto do 
nancetra, com. dotação orçamen... SEsP funclo1J.nndo no 1nterior do meu 
tár!e permanente, possibilItando a. Est.ado. Estanlos fazendo economia à 
execuçti.o plena. a valiosa dos tre.- custtU dos ct1dáveres daquelas popula
balhos assistenciais à nOSSa popu- ções. das vidas ~ue. nUlIl etfôrço irulu
lal;ão "trlbltla.da. CCTdlai:s Bauda- dito, conservam, com seu sangue, seu 
ções. Cândido Honório .,., suor, e sUas lá.-grlmas Amazônia. pam 

C~ndi.d() H()n6r1o é Juiz de D1relto a. oo'ht.t':dni't\. n":lcl:tm:a1. 
da' Comarc4 de Coort. O Brasl1, 's República elOS Estados 

« Antonio Gonçalves; Lino Sll-va.. 
prefeito Clemente Vleira1 verea
dores Raimundo N()n\\",o~ Manoel 
Barreto ,.~ .. 

.fi: ma.is umas cO.!lq(lenta assInaturas 
pedindo CLue O -s,'E8l? oontinue luncto .. 
na.ndo, Que não .seje fechado, para 
Que pC:ssa continuar a prestar asS!S; 
têncla ê.quele povo. 

O C.ltete P!n/wfto .- Permite V. 

Unidos do Brasil está. querendo fazer 
economia. à custa. da OOude e da. vlda 
da.s populaç6es interlcr"".s do 4m3-
ZOnas e ParA. Isso nOS entristece. Isso 
mostra. a estreiteza de visão, quando 
alguém pretende economizar à custa 
da saúde e da. vida. do povo bra.~iIeiro. 
-De .maneira -que, sr.s. SenadC'Tl"S, ao 
transmitir desta Casa., nos podêres da. 
Repúbllce., êste npôio, convel1ço~me de 
que, face aos depoiIl1~nto.s aqui pres .. 
tado-.s, o SE'SP não f,cará, abando. 
no, esfacelada . - como estamos sen~ 
tfndo - em atenção ao apêlo que eB
tamos fnzendo e que vem do coração 
do povo ama,zonense" 

1 
Câmara doa Deputados. "tit'enw4 de' parte de finanCiamento, pal'a. que a 
repe-ti~laa aqui o lutar pela sue. a.pro- campanha tivesse reCllrso.s para de--
vaçAo. ' .se::lvolver-.se. 

O SR, EDMUNDO LEVI _ A idéia Sr. Presidente, ess8. campa-nha to~ 
trazi<la pelO nobre senaàor l'etül-znifu.. em tOdo o Brasil. Por cOns-
Mondin e a declaração formUlada ,tat.ação cotidiana nossa, constataçã-() 
nobre Senador Cattete Pinlleiro nos terão feito tOdOS ~ nossos COle .. 
,,~ t d no trânsito de Brasilia apesar 
Y.Q.V a. cer eza e que recuper{t-remo.s- cidade ter sldo p:J.anejnda ptcci-
O SESP, não obêtante estar pendente, I",menlle 
balançando como pêndUlO s6bre noS- I~ para evitar acidentes, (\ ·n· 
sa.s at,vidades, o famigerado art9 5Q ,dice de acidentes de trát~!5{) P,r1fl 
do Ato- InStitucional. B:nü"etanto oacre~ l'i:"U<1-1ar ... se, guardadas as devidas (ll}oo 

dito que o l'esponEé.vel pelo comando porções. ao do !(.io ·de J~-ne:ro, de São 
isa 'l.}li t d á :paulo e ao de Pôrto Alegre, para. não 

daa co: pu 00., a en er , PÜl'Q,uc J...it"r ~'tras Cl'~ades oI1de o movimen-
não é posstV'el, não é humanamente .... '<i..... U 

aceitável se faça economia à custa dl to é mais intenso. 
vida. de -·llhG.res de pl'D..sileiros. qUD.n~ Constituiu-se na ddiJde uma Comfs ... 
do, como bem disse o nCbre Senador f'ão Civil de Tl'ânsH.o, da qual p:lrt:c1_ 
cattete Pinlle!ro, as \'el'ba.s gastos p<lm todcs os cidadão.3 de bOa vonta .. 
com homenagens a visItantes ilustres de, preocup:dos com o problema, No 
seriam suficl-entes pura,. recuperar e ~ntanto, apesar de a ~E'~nalla N9~;Q_ 
reorganizar o 5ESP, um enttdade ca- Dal d~ TrânsIto ter logrado o nláx.mCl 
paz de, pre15t&I' tã.o uwpreciáveIs sel'- ~ucesso. tememos que êsse suce-..so 
v.çOoS. ~eja transitório, porque, G não con-

De sorte que, SI'" presidente, quero tat'mos COll) a compreePsão dos moto .. 
füzer-me port-a-vCz d'~.ueles milhares l'tsta:s de Bras11ia, sejam prOfissionaiS. 
de patricio.s que estão nns brenhas da. se.l::un amadores, não teremos tran. 
Amazônia., lutandQ contre. as feras, qüiFdadc nesta cidade. 
contra aS 1ntem'péries, contra. os m05~ Pai-tic1pando da campanha, tivemo", 
quitos, contra. tôda. sorte de 'adversi- ;' ortunidade de nOS dirigir ao povo. 
dedes, no sentido de que a Amazônia. e particular 6:05 motor.istas, no sen .. 
ccntinue como uma das jóias enga,s- U o de que cooperem para pôr têrmo 
rodas na corOa da sobera.nia brasí- n" tantos desastres. O cem1tér:o da 
le1ra. Peço à Mesa que faça Chegar B:,asflia já abriu sepulturas dem.:li$ 
às autoridades menc:onadas. nesse te~ p'~ra recolher vitimas de acidentes; o 
legrama .cópias dêste g,lscur~o a fim ~Ospjtal DlstrlU11 gua,r6ct em seus lei .. 
de que S. Exas. não al.?!!:uent; futu· to-s inúmeros oútra.s· \'itlmns. ora, SI) 

ramente, que ninguém as advertiu de alc:ênci.a não consegue debelar m:lles 
oonto horror~ de tanta. injustica, de COilllO o do câncer ou dó enfarte, já 
tanta .Insensatez do tremendo desastre n~o pooereruos dizer o mesmo de ou ... 
que represental'io. o d~ap8recill1ento tl'~ mal que e~tâ causando tantas vi .. 
do SESP não só na Amazônin, mElS ti~' ,as - e entrctl'\nto está em nossas 
em todo o território nacional~ (.Muito mt"":,cs-. não é preciso E,telar para a 
bem} ,falma.s). cf nCia a fjm de resolvê-lo. Basta o 

O. SR. l'RESIDEN'IE, b -senso - • é Isto o que é di!ieil 

Tem Q. pta.Iavra o nobre Senador 
Guido Mondin. 

d~ a1C'lnçar ou conquut;Gr. 
Os nobre.s colegas que residem aqui 

en~ BrQsília terão verificado qUe as 
su~erQU:ldras, se tornaram pistM do 
ve1:ocldade, particula.rme'?te por parta 
ele; TJla'JI~boys. filhos de autoridades 
Ç!up, se sab'end'o amp.arados no' mO
mqnto de dWculdadcs, nã.o o.tm'lem 
ne!Jl ao 2.pêlo direto qu €-lhes ~f17.emoa 
no sentido de terem ma.is jUizo quan .. 
do, na direção doo seus autom6reis, 

Exa. um apsrte? (asaenttmento ao 
o:o"ador) - Para. comprovar G. falte; 
de atençãi> que está sendo dada ao 
problema de saúde na AmaZônia e no 
Ncr<!este, n<ls loealldMes onde O 
SESP vem trobalh"ndo, basta .[1 .... 
mar qUe a metad'e dOs dispêncUos em 
banquetes e testas de recepção a vls1 ... 
t~t~ estrangeiros "ao nooso País, se .. 
ria. bastante para. manter {) SESP em 
func!onamcnto, dand.o assistêncIa de 
saúde púbUca àS popUlações que estão 
clamando contra. o Beu fechattiento, 

O -sr. SenadOr GuidO M ondtn -
Ainda nâo fomos escl.a..recklos. senhor ~'fa1lió;iC;;;;:~não RegIstrando o SUcesso A1canç.ado pe

In \S'emana Nacional d'e TrânSito, de 
qUIl tIvemos Q satisfação· de partic!
p::Ui, desejamos apelar pare cs nObres 
colfo;.;ag desta Casa paro que nOs au
xllipm nesta campanha em bem dQ 
co,*unfà,1de. 

O SR. EDMUNDO LEVI - O de
poimento de V. Ex:a .. 0.0 mesmô tem
po' que confrange, ttúe nos faz aper
tar o coração, '" 

O $r. Vivaldo Liilla -. O cinto já 
est~ Qpertado. há. . multo tempo. 

O SR. EDMUNDO LEVI - .. "·dá
!los a certeza. de que as autoridadeS 
q~e têm responsabilidade da cois.a. pú
lllll~a atentarão, realmente. para. os 
proolemas nC.clonats, oom o PrOpôslto 
de bem servir: hão de encontrar as 
Boluçõc_<; .Que as populações intel''iora-
!tas redcm. 

O Sr. Lobão da Sílt1e!ra - permite 
V. Exa. wn epart.e? (Assentimento 
do oradOr) - Estou de pleno ncõrdo 
e aO:Í11> nlc:,:mo que toó'c-s os l'Cpre!ell~ 
tentes ck\. Amc;l:ôni.e concordt'm com. 
O prDte.'lto d~ V.· 1l'xa. O SESP f01 
JnstJ. ',ado na. Am-t:zônia. cOm o dtnhel .. 
r.o de praço da. bOrracha., que era CO .. 
tada alll.h;o do Preco lnterIlIlclonoll. 
O etcesso ssrv:!u pera. Instt11ar s~rvl. 
çcs como o OVO? e outt"Os. 

O SR. ED!I~lfND() LFVl _ Not>·re 
senador LCbão dn. Pltv;'ira, V, Exa. 
fere um ponto flUe Ilulmas reforl".a a. 
idé,e, de Que nós bl'~811elr('XJ. é q1:1e de~ 
vemos cnidar de n6s mesmos, e não 
devemos f1C2.1" nfl, df"nenriêncla d.o ta
tran.-reiro, na espe-tf"J:f'" de oue venha 
da!" O'i'sistênci-a q1Te no." devemos ao 
. nOSBO homeD1 do interior. 

Senador Edmundo Levi, c;ua.nto ao autorldadea locais do ~~.~~;~~. 
compcrtamento que obedeceremos COIn alndn. das autoridades 11 D:es
relação ao orçamento para 1965. Nãa sa crunpa,nha, rooIfz·ldo. nesta Capital, 
sabemos, até aqui, que recursOs tere- partlci:pal'am, nlém dos elementos la
mas para. atender aos nossas: Estados. ca~ do serviço de de trânsito, OS Fu ... 
Mas, confesso que estou Impressiona. zllelros Navais, o pe,s,sval da Ael'onáu ... 
d com o. que se ll'lssa COm o' SESP _ tics- e também os escoteiroo dd. re:;Jão 
Ent.retanto, para Sermos objet:vos no de BrolSilie.. 
apM() que V. Exa. apresenta, e face Is 
Q tão calamitoz-!l situação entendemos Os que tiverem seus aut-omõve de-
que V·. Exa .. · /iuando o orçamento 'tidos, terão ObServado qU\} â campa
ch~gar 0.0 Senado, deve apresentar no oha. desenvolvcu-..se rigOrosamente nO 
orçamento do II,:nnlstéT~o <la Saúde a sentido educacional. Detidos OS vef-

cuIOS~ -,seus- mOtoristas eram instruidos 
Jmportânc!a l'lecc.s.sárJa para. sCCOl'1'er quanto às falhes porventura nota~l'lS, 
o SFSP, QCU.slilo 'e mque V. EXa. con- f~lta de dccumentos 01.1 qun-lqucr dc-
tarâ COm todo o nos.zo apolo no .sen- cl 1 d 6 1 
tidO de ver aprcvadlt sua SOlicitação, fi ênc a o pr pr o veículo, 
C{ue é de brita profundidade e de Nos anos anteriores, a camp3.l1ho. 
tlnt-a humanldlde. cil'cunserevia·se a palcsh'as entre téc

Sej'l qual rbr 'orhmtcl;'ão que vlver .. 
moS' (t obedecer, não defxe V. ExB, 
de, obJct:vamcnte, eprerentar ~sas 
emenó'"'s. uma. vez que, de acOrdo com 
flS dr-"C!arar:õC','3 de V. F.xa... e elll parte 
do nolll'e &Il~ilor VivaldO Lima, () 
o,o1)T,..mQ Se l'e~trinre a·o p3 1YaU1t'nw 
lrr!"ól'!O doa m:di('oR do ~'7'iP, uma 
f!""l '1 03 usas dO porquê dó seu esva .. 
...t:nnc-ntc. 

() ,t:;r. CO-itete Ptn'1/.efro _ Permite 
o nohre orr-dor 11m t\oatte? (A,c:gen~ 
t,fmcnlO· do OT('t9'or) _ M emendas B 
l:'Ue se- refrre o Noltr~ SF!nador Guido 
M"nd5rt H. f(lr('M c."'l·.esentadas na 
C'1 í1 m!"fR dc>s D~pnf{>do.s, no 3entido do 
ri"r s,.y,'-o aI:' Ftf)~,'l-mento de soJidarie
~ .. cr!'" f'lf!O aO S'F.SP mss àS' ·1)onul:tcõr$ 
~or Me servk''l __ ~. Se .aprC .... :"lflao; ·os 
f'r'pnde:.'J no). Câm"lrJ. dos D;;-"\"\l1t:J~().'!, 
"Ij tP">'emlls naturalmi"nte de ~" man
te. no Sonad.h o. D;) ro.leitad.. rI<> 

nicos. em recinto fechldo, :Il:ste ano, 
port:im. ganllou a rUa e parycul,'lr_ 
mente os. eOlé?,:ics, Nas e:.ool .... s cle~ 
mentares de Er9silia foram proferiMs 
por a~entes do trM:e:1o, ~~'t»t~as e-s
clarecedortJ,s de como ~<:e conrlt'2ir:nn 
na rua, em face Q'os perl'1os qU:l e!l
frontam sobl'étudo na Cida;l<l-c{ou, E' 
pzrticularmentoa intel~"'-f('~n.t'a ncht o 
entu.s1aor;J1\I) de'.lprrt,e:do no meio juve
nil, qu~nilo se rp.al1z(ou 11m concurso 
de m"uoQ;refll13 em- tôrno 
tnr'\C; do trâfe'w, V:h'ií!.": m"n':"", 
ninn.'l forrm premi{'d-o.r, pelo 
trabalhos R!)resenta,doo, 

S~'\ta .. f{'irB ú}tirn~, à noite, 
uma. cerimônia, nas TVs lcc'1is, 
encerramento ó'r, call1Jxulha. da S(>1Jl~
na. NacIonal do Tl'ân.:--ito, de I}ue P1T
t-lcin:lram muitas autorjc!'lJes. Poi c. 
c.et"irrôn'a prc1UgiQda c-'lm s. prs!l:-nt;a 
do Préfefto de Brasílhl, Sr" PlIn~o 
Ca-ntanhede~ Que ouidou. inclusivo C:J. 

El' demolis o qUe está acontecendo 
em \ Necessitamos prestlglnr 

do trânsitO e não n03 
. contra elas, eCmO temos ver! .. 
em oo.ê1a acontecimento. 

PrecIsamos levar-lhes a nOSSa soU ... 
~)r~f'dade c pat:t;c:par re..~a campa ... 
nhal que, atinaI é da comunidade bra .. 
s'rc"pse. ." 

De sorte que fazendo ês_te regL<;tro, 
tor~o !l, repetir: os (!,:.te dirigem autc
mÓ~is nesta cida.de, jovem ou v~lhos, 
p1"Cf~~5'onais ou 9.madores. homens ou 
mul~leres, Que .noderem .:Ata ânsia de 
vr!coidade que, reconheço ser pro
oo-tc~ona.<fu pelo PrfT)l'!o estilo da. ci_ 
d~l. .. del em que 'Vivemos, Lembrem-se do 
Que 1:!.i:.l cnda ocontecimetlto há sem
m''! ~UM ferníHfls vJtimruln.~ e ln.fCu.
)0';'5: a fE1mIlia do QUe morre ou fiel. 
muti 3d\) ~ a do cau"odf'!" da aciden-

. te. s l1u~ dlrtlfE'!11 aut'1!4!Sv,+:; n!1. 
"C(',n tal da. F"'l'}C1·r..n~?," ll'ml)-:-!:m-s-a: 
de tlt'h j'l-fl) (> f:->('''m U'U eSfõr"o ~~ra, 
evU ~~ aUe ~ P~~'í\m S-'1eC:TI') régí,,";b"c 
f.1f(l3! q'l" tenta tri.<:t:;>7r'f ('1W"m cOmo 
OS OU,~, ôi~"riom"nte- v-el'inC"-lrlM. 

F'01~:tnt.o. Sr _ Pre.: iâdntL:. um re';2;is
tro el Um Rpêlo, 1":1:-.10 dJ m!nhn pre~ 
s~nç!!: n,:.:::;ta tl'ibuna. (l;~-ui+o bem) _ . 

C §R. P'"1l'2:S-:DF~:"'ri<:.: 
(t..rt"'·03"Tto Sentt - Sàbre EI. mesa 

conlUllicuc{io do Líder do PTB quo 
v..cU s~r lida pelo Sr. }il ;secretá'rlo .. 
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t Lda a SE.guinte de Vii:órir., hi o aspecto csh'utégka \-:\-Iü!ler, que e.3tá aUSf:c.te e que é um 
e·· o a""pec,·o econômico, porque dar a ! grande amigo do ·jove~ político desa. 

COMUNICAÇÃO a. Vitória a quardade de pôrto de I·PQ!"ec:do e ao qunl. êle . deve, naquela 
Em 23 de setembro de 19-64 m~~r de Ei·.:;silia, • j":'c6ião, suas grandes e constantes vi· 

. I Alún dD, B .. ;Z-31.· o~orreu o nleSITI:1 1··tó!·i9·S eleitorais, 
Sr. ptes.denoe. C.G1n a BR··5. Em virtude de apê·o l Ê justo, portanto, que cons~gne nos 

fe!1ho a. honra de comunicar a no.':::::o, foi im:luídn. e.:>sa rcdovia nu! no",sos ana.is êsse fato .doloroso. 
V. Ex'·'" Que o Sr. Sçnador BeZ~l"l""111 ~ tamento pi"ioritár:o .. ~e modà q~e, .. Nêsfa (}~ortUl~ida~e, ender'ço ~min l~:; 
1\3lo tem deleO"",'G.{) I1ua fãJar em no ler V. TI)!>! uma relaçao das pr,o- conctolénclas.nao so ao Sr, Joao·Fel'_ 
l'ime da bancr;"da: tio Partjdo Tr:.:lÚ- : iàr.-des n'~ (ll:·l.: não se inclui l1em a rei]"::!, .progenitor do Prefeito Silvio 
lh:.st.a Brasileiro. na ses"-ão de h"Qle'.j· BR-31 !1f-m a BR-5, dedu"Z que l1;lO Ferreira e Presidente do Partido So
no::> tel·nKs· do dispo3to no al"t. 59 Ocorreu e.s.:::a inclusão porque ·ela 'já da: Demecl'ático, mas,· t.ambém, ao 
i .', ao Re6"lmento Interno. ' s.mgiu num d3cretQ anterior. De Vic:::-Prefeito, o jovem Advogado 891-

h,eile õSdS fãUdaçoes.· EfIi"J"O,) qualquer meio, tendo-.<:e em· vista que vi<mú Me!1des Fontoura, que, agora, 
C..L7"~~[ll1w. , G eminente Mnechal Juarez Tá\'Ol'a (\&S"t:mirá a. chefia da municipnlldaàe 

" DEN'T n.10. tem disp2!:sad::> tratamento mui,::.o de Coxim. U't:luito bem!) 
O 8R PRESI' E' . l ·t . l . . (l.m.s .oSQ nem. ml~l o progressls a ao O SR 'PRESIDENTE' 

• Têm c::m5eqü~nCi3., tem a pa13Snl. mtenol" .d? .p,:.:s, e bom q~le façam')s· . 
o ~lObre S:ODador Bezerra NetO P8:j· uma \>'t;.l'lflC:---ÇfO: o q~e naturalmen:e (Adalberto Sena) T~~ a pala-
C2lE6"HÇá-O do Lider do part:do Tj"~_ se dara ela 111.nl1l.l e da parte d-:-

I
' vra o nobre Senador WIlSOn Gon-

tJ..llhista Brnsilciro. IV' Ex'J. .. ç:ih:es. nQ.s tênnos do a. rt. 163, § 2.''. 

O ·' BE.Z'''R.RA "_ ETO'. O SR B"·;:--7'PRA NETO _ D . dQ Regimento Interno. (Pausa,) :sR. ' . .1..:< _'OI " , •• ~. , J.:.. j,c..;.".:1 . r. evo Nao está j)r?Sent.e. 
Orador) _ ,-~clalec~l,., '~.,:. !,EX .. cUJo apa.te tem Tem a palavra, nos tênn.os do 

!
liilll~ll~i~~;~~~ .. I ,!oda. ~l c~e-."e.!!c,~\, que.' ~o q~le toca. mesmo artigo e parágrafo, o. nobre 

,t BR-ü, eâl. fl,,1..Ua nesta lelaçao, num S"'n'" . V"v Ido Lima 
t.rE'cho: tr:ü:-::t!ho de melhoramento e ~ ,,001 1 a . 
navimentaçfo entre :?'io Bonito e Fa·· O SR. VIVALDO LIMA: 
zenda d~·'3 Quarent~,. -

O 8r. Em·,'co R2:~ellde - Deve ser 
no Estado da B9hla. No 1!.spírilo 
SQn~o não existem essas denomina
(~ões. 

Ago:-a. o Min:stério fêz uma E}:p-o- 'I . 
Eição de Motivos .ao S1'. Presidente O BEZERRA NETO - Mas, 
(~.~ República para detHmina.r o que dna -'iaéã~.~ dada pelo sr. lHinistl'o 
chama.~de escala pr:oritár'a de Obl'(lS a v , o que também cau,~a e.'3_ 
rOdoviárias federais, e, nesta enume- . um d()s moti-vos que 
!"uçto inclui quutorze rc-d{)vias. a·pal"ali.§.ação d>as 

Infelizmente 3S est.radas, cujo an- é de que de lá hlt_ 
dan.ento n. Expos~1'10 de Motivos de transpOl"te do.ga<io 
.f" ·ovada pelo S·~·. Presidente da Re- pela Estrada de Ferro Noroeste 

::>etemDro ae 1 ~O'f 

mais que. manter-se ap.enas l'igilQn .. 
, todavia, a desfaz.er, com 

podervsas baterias, tõda a ,relei
de inimigos que ousassem entr.u 

da Bnfa. da Metrópole bra-

ü'piitai, comO nos velhos tem
pos, não' era mais alvo da -cobiça ou 
pilhagem, do ataque de frotas eE,tran. 
geil'as cem fins de conquista ou dE 
de'sabusados e crimino~os cor~,âl'ios, 
então, as suas valorosas guarniçõel 
não pOderIam ficar, década a década. 
na cômoda rotina militar, na pal9,vra 
sêca de festejante3 epi.$ód!os do pas
sado ou nos .esp3.l'sos test.es de tir-c 
real para co.mprovar tão-só a intei_ 
reza da .alma d,e suas potentes peças, 

Assim se mantinha a Fortaleza do 
extremo-sul da prai,!!. formosa, des
preocupada ora, inco.nfol'mada outras 
vêzes, se lá fora tudo eram flôres ou 
se, ao revés, os espinhos de má con
~uta fumigavam os brios da naciQna-

id,,,,liS!uo" nã~ é privilégiO de niJ.1-
guem, Ao hOmem de tarda impõem-se 
de1reres eStl"ioos, é bem .verd9de, mas 
na. época. contemporânea, é inadmi,<;~ 
sível, pcr desonrosa, a di.."Ciplina cega 
a.- obediência despersonali.zant.e. ' 

Em 1922, aos oito anos de sua inau
guração, •. a_- intranqüilidade sucede ao 
longO período de hiberna.ção d0.s tri
viais tarefas, sacudindo as pa·redes da 
caserna. altiva . 

Dentro dela" repercute· a inquieta_ 
pública. determina, não são aquelas Erasi"l, ell1bora. a ·BR-33, no In,cll0'+i'ê;:,f!, 
qlle foram objeto de rechmacão di}'> fronteira da Bolívia-Corumbá-MiraIl_ 
Sr~. Senadores. Nã~ ch~~a·rei ao da não seguisse o traçado ferroviá
ponto de neg-3f procedênc:a ao crité- rio t,Q·do e, sim, demandasse Porte de 
1;.0 adotado pe~o Sr. Ministro da Via_ obras da BR-33 é de que lã 'ha
ç~o; tc<davin, ocupo ·esta t.r:b1.ma pU.1 Coimbra, atravessando a regIão d{J 
fazer um apêlo a S, Ex:). no sentidQ pantanal, que é um· nôvo ·setor 

de ·erguer··:.::e um 

que lavra em todos os cantes do 
='h'ai~. fece· 3;n comportament.o. autori_ 

de um governante. da Repú-

de que esta sua prim ... ira relacão não cu,f.r~o que experimenta grande 
teja. a única. l1ão seja a deÜnitiva. mento e que, no entanto. é desser
O CJue me ca\1,sa estranheza é q~le vi: .. t de rodovias e atendida, ápei1..'lÉ. 
du,J.s obl'as rodoviárias de evIdente peJo antigo sistema· de boiadas pOl' 
importância, tanto lmed~ata como l'e- terra. 

quele lug.ar excepc1on3.1, 
da Guanabara., de onde se .< __ .. , __ ._ 

S'e pode cont1'olar o acesso enseada 
famosa ,outrora retendo, U9 verdade, 
em süas margens o gl'O.sso da CidJ.de 
do Rfo de. Janeiro, ocorreu a.o 29 Mar
quês de Uwradio que, não ~obstante 
os' seus Om'--f anos de Vice-RéinâdO: 
não logrou concretiza-la. .r 

Ao nobre preposto ·da Córte de POT
p~Gsentativa de implantaGão do nosso O que Verifico é que muitas estr:a
s!:stema de transporte e de fomemo das contempladas nes.')3. relação. ir,
eccnômico, como a BR-31 e a BR-23. c1usfve o trecho Teresópolis-Alérn. Ph_ 
não .figuram nessa relaçc(). raiba, são servidas por ferrovias e 1\.""i .. té!lcia 

outras "ülternativas·', para. usar. o 
O Sr. Eurico Rezende - permitç vOCábu!o técnico da engenharia. 

a difiêil tarefa de ol'ga
do· Rio d.e Janeíro e 

Rio Grande do SBl, 
a E.spanho., 

V. Exll. llm aparte? Expresso esta estranheza, Sr, Pl'e- coilforme 
outro 

. O SR. BEREZZA NETO - Po:s 
não. 

o Sr. EuricD Rezende - A l'espzi-to 
da BR-31 ocorre esclarecer a V. Ex~ 
que meses atras, isto é, no iniciá" dr 
GDvêrno Revolucionário, corria à no_ 
ticia no sentido de que a Bft-31, qUi! 
no Govêrno proscrito figurava em 
tôdas as pautas prioritárias, não te
ria no nôvo- govêrno maís ê.sse tra
tam.ento especial. Fiz um discurr;o, 
no· Senado, alinhando dados técnicos 
e econômicos e, com isso, Caracten-

f"idente, que representa reivindicação 
do l'ea-pare_ 

IQ]l·'·' ,e:Zi". então exis
de quan~os trabalham naquela regiãu 
progreSSista, que experimenta um j' "m,ne""o 
processo de ·desenvolviInento e qUe 
interessa diretamente à econ()mia nu .. 

Baia da Guanabara, tor
nando a cidade inexpugnável. a 

dDna!. . 
F:lço ês.se apêlo no sentido de que 

essa relação não seja única" e exclu
siva; que outras se lhe sucedam, pois· 
que, COm o aparelhamento de que êste 
Goyêrno está d()tado, não se lhe pC)
dem negar os recursos financeiros 
para O Pl'osseguimento dessas obras 
qne não são de alto custo, ., 

2ando a importância dessa rodo"ia .Também, Deste momento, quero re_ 
que interessa. diretamente aos Estfl- glstrar nos Anais do Senado fato 
dos' do Espirito Santo, de Minas Gi!- d()lol'oSQ para a vida política e social 
r.a.is, de Goiás e ainda a outras re- de Mato Grosso, já focalizado, sexta_ 
gfões, inclusive aO Estado de V. Ex~ fei··a última, da tribuna da Câmal'a 
Tive o prazer de, dias após, receber dos Deputados: o falecimento de um 
comuni-cacão do D.N.E.R., de que G. grande chefe político, joyem, mas' de 
:reinclu.são da referida rodovia, no- Intensa atuação _ o Prefeito ·do Mu
!Plano prioritário, já' estava assegu- ]1~cÍpio de Coxim, Sr. Silvio Ferreira. 
xada.. Efetivamente, logo em ,5e- Trata-se de figura altamente re
guida, foi publicado decreto do Se- presentativa da noSsa geração de po
.nho: Presidente da República Desse Hticos de M2!to G,rasso, vincul:ada às 
sentido. Náo sei se, depois de. pu- atividades da pecuária e do comér
'blicação do aludido decreto, houve cio de nosso Estado, mas que tem 
um retroc&so no propósito governa- seu nome ligado a uma iDtensa vida 

de- assim mantê-la, por cêl'ca 
século, ao B.&'>édio ou inv8.<;ão de aven_ 
tureiros. ou conquistado.res, . 

D. João VI, quando de sua perma
nência no Brasil, nos idos. da oc'lipa
ção de pO.rt.ugal pelos exércitos de 
Na.poleão Bonaparte, ígualmente, cui
dou do assunto, talvez por desejar efe_ 
tivar a. idéi'l feliz. e limpidamente es· 
M'atégica de Lavradio, sempre tido na 
conta de um militar ativo e inteli
gente e dos mais capazes administra.
dor·es da América portuguêsa, O 
no entant-o, não deu cOrpo nem 
para tãl, por ~ motivo' que· sê desco· 
nhece. 

Quase 

entã~o~ ~~f.~}~~i3]~à~~~5 

. plantação e de pavimen"t;1ção da próspero Municipio, no pleito de 1962, g",",1€ I 

Forte, a.gitavam-se os élement9S 
mais bravos e "decid,dos, dispostos a 
tudo no· ajuste de cOntas, quanoo aO 
acontecimento afl'ontoso OU provoca
tio do Clube Militar, que teve come 
deplorá vel epHogo a ~prisão de seu 
presidente, o mais graduá do· de tôdll 
a hierarquia, ex-Ch~fe da Nação, (l 

Marechal Hermes da .FonsEca. 
Já não era segrêdo que, daquefa vez 

a reação ao de.5'potismo não .se limi': 
taxia à inteligência. das massas', guia
dnA pelos tribunos, orientadlS pelO.!: 
órgãos livres da 1mpre:n.sa, ou~ açula
das por panfletários ou aO"itadores sem 
objetivas sérlos.· '" 

Os quartéis de usam-se na movi~ 
meptação da praxe, acolhendo, dis
Ol·et.{L- .ou ab~rt(lmente, emissários qUE 
discutem, c-çombinam, formulam esque. 
mna . de al'l'egirnentaçã-o de fôrç;UJ, que 
possam conter os excessos do c-cupan
te do Palácio· das Agulas, 

Nada o detem, contudo,' Até aquê
les instantes de ,1922, tudo autorizava. 
a crer n~ frlLStação da rebeldis d~ 
espÍ1:itos ou da" armas. 
- Por Qtle-, então, translgir? O prjncí
pi'O da autoridade estava acima de 
qm.lquer ingerência de castas ou clas_ 
ses nas aeciSões do Chefe do Execur.i
vo. Inarredável ou teimoso, assim o 
foram alguns, confiantes' em que a 
inconformação .não pa.";sariQ do âm
bito de meros e estreitos motins, fà
cilmente c-bntroláveis. 

d. 
pe

no P«rla
ou através da 

editorialistas ou 
livre. mental de acelerar as obras de im- política. Foi eleito Prefeito daquele I:~~~r~:~,~~~i~~:~~~~:~f: 

'BR-31. Acredito mesmo que essas sendo filho de grande chefe político 

listas de preferência são pUblicadas estadual do Partido Social nemocrá-I '~~~i·~~i~i~~;i~::l~~E'~r~~'~1 :~~~ lt. medi-da em que ultimam os estu- Pico, o Sr. João Ferreira. Seu desa_ 
dos e a coleta de dados. A BR-31 parecimento deixa uma lacuna na 
é de importância. ·fundamental, pal ..... vida admin~st.rativa, ·econômica e 50':
a economia nacional; além de seu dal dt;!.qlwla região, jnclujndo a gran_ 

modo, um es-, 

r~~l~~~~~.'abglO:J. a Ci-

LlCtspecto est.ratégico, porque estabelece de J:egiã-o c9mpograndense. . 
·.~m:l. vinculação direta do in.terior do Si'. Presidente, quero destoa tri-
i'ais e atinge afé meJ:imo, .se não es- buna endel'eçar no.>;S08 sentimentos I e';r<me"s 

. ·tau engan.ado, Q.S cercanias da fron- de pooar - e sei que falo ·também 
~iYa co ~_~»Wa. ~?~ 1? _P,,-Q,"-',-,·W=-_=.w~_~o npbre ~!l~2f·1';!!~~0 
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Era o início da primeira reação sé· 
rla extrava.."Elda doa mW"OS da forM.o: fi<ação da ponta da Igrejinha. 

Sôb1'e o que ai está nes .. 

ta. decepcionante ~h~~~n~0~~d~la:1a~jn~-: Il~I~I~i~~~;~~~~ terior, os últimos 
fLpresentamm-se &0 Eu
clides Hermes da Fonseca, entre éles, 
'UIll jovem tenente chBmado Eduardo 
Gomes. Tudo estava pronto, no Ri0f'::,:,:;:,:;ü,rnin,;r.
e noutr-cs Estados, guarnições atentas 
ao sinal do Forte. "Comunicamos a V. Exa. que 

mente, ser aceito nem ter pl'OSs.egui
mento em um govêrno que se propõe 
a administrar em têrmos au.steros e 
honestos. 

Conheço de perto a União das Clas-

A mt\téria voltará à Ordem do Di~ 
p&'a o 4.9 d1a .. 

Na data Seguillte, 5, marcada. para o Delegado Regional :io Serviço 
o início da. revolução, OS canhões troa.. Federal de Prevenção e Repres.' 
l".am, envi:mdo suas mensagens de re- são de Infrações Contra a Fa-

produtoras do Ceru:á e. o.S seus 
dirigentes e pOsso atest.ar que se tra. 
ta. de uma entidade de classe das 
mais respeitáveis e úteis até na co· 
laboração com os pOdêres públicos. 
Em tôda~ as oportunidades, em todos 
Os movimentos que se têm realizado 
em minha terra, ela está bempre no 
}:'J:opóslto de colaborar com os órgãos 
públicos, inclllsive com ~s autorida
des fazendálias para a c:omecuçoo 
dos id'eais que confinam com lnte
l'êsse coletivo. Quando os ~cvs dire_ 
tores firmam telegrama dessa· natu
reza, é porque a Delegação dêsse ór .. 
gão no Ceará começa a ,lraticar ar
bitrariedades e violências com as q,uais 
nã-o podemos concordar. 

beldia, com endereços vários. zenda Nacional, Senhor Genésio 
Mas, estranhamenW. se n t lrrun-i,e! Leão Padilha, no exercicio de suas 

ioolados, disparando a êsmo, ou con· funções, vem pra.ticando excesso~ 
trariados, de modo inex,plicável, pelo e arbitrariedades, e qUe fazendo-
togo da FOrtaleza de Santa Cruz, sua Se acompanhar de homens arma-
ex-aliacLa preferida, orgull1OSOS, toda- dos, d'esacatou Oi comercáanbes 
via.; de que, naquele dia de julho locais de reputação ilibb.da no 
1922, de tôdas as unidad€S comlll'Qme- própl'io l'ecinto de aeUE estabele. 
tidas, apenas a d.os mais jovens nã.o cimentos, tentando generalizar o 
feltara. a-cs bravos companheiros que desrespeito a todo o comércio 
Os manejavam na hora crucial _ a cearense. Esta entidade sempre 
Escola MiUtar. pl'estigiou autloridades da fisca-

Por isso, o fracasso com suas da- lização, de qualquer natureza. 
no.sas e funestas conseqüências. dent.ro do respeito ao contribuin ~ 

No Forte, ~ remanescentes eram te. Entretanto, não admite eXQr-
peucas e di&punham-se a vender bitâncias e insolências, motivo por 
o seu idealismo. que apela para V. Exa. pedinuo 

De uma Bandeira Nacional, Siqueira Ul'gentes providências no sentido 
Campos fêz 17 fragmentoS, que foram de COibir. novos a'busos do Dele_ 
entregues ao 17 companheiros, que gado Padllha, de mOdo que seja 
Dão desertaram, e, muro afora, êles, restpbelecido o clima ,ie compre~ 
destemidos e heróicos, armados de fu- ensao e respeito mútuo entl'e O" 
~1. convocaram OS legalisoos para Q contrl~:lUintes e os agent~s fiscais ~ 
encontro decisivo, Anteclpamos agradecimentos. aa) 

Seguem resolutos a orla do areal, União ·das. Classes produtoras 
oÍld,e a êles apenas um homem se dQ Ceará: JOSé Afonso sanchO, 
juntou, inconfol"lnado com a triste si- Presidente: Otaeilio Pereira Lei:. 
tuação, a que conduziram os tímidoo te, Secretário." 
e medl'osos, aliados da véspeN., ~ste telegrama, Sr. Presidente, traz 
pleiade de valentes, o gaúcho Oi>lvio I à tona a apreciação de um órgão 
Corre,á. que foi o 189 o último a in- . no Govêrno passado, recebeu as 
COrpDrar-se ao grupo e o primeiro a e _ parece-me _ as n:.:.is 
morrer gloriosamente. fundamentadas. criticas, Tais foram 

Desde então, o Forte de Copacaba
na entrava na História do Brasil, cOm ~ exc~sos por êle praticados que 
O' acontecimento epopéico do mais eB- nao sera exagêro dizer.Ee ter atingi-

Daí ocupar a tribuna, neste ins. 
tante, para nUng'ir dois objetivos: 
protestar contra o esquisito processo 
de exercer _ ou _ executar a lei êsses 
Agentes fiscais que comprometem, 
com o seu coinportamento, o bom 

das próprias autondades, e, 
concomitantemente, pedir a V. Exa, 
Sr. Presidente, que fp.ça cht'gal' às 
mãO-s do 8r. Ministro da F&.zenda e 
do Sl:. Ministro da Ju..stiça e Negó
cios Interiores o teor do t.t'legrama" 
fazendo sentlr o meu protesto e so· 
licitando a essas llutorida;les que, 
apurados os fatos na sua procedên
ci, dotem s providências .necessárias 
a fim de que se evite a sua repeti
ção e, assim, a minha t.erra possa 
respirar o clima de tranqüilidade e 
de respeito que vem ~endo a sua ca
racteristiCBs nestes últimos anos. 
~ste, Sr. presidente, o apêlo que 

envio a V. Exa., na ce:tcr.a. do que 
serei atenddo, e que as pl'o"dêncas 
vrão ooprtunamente. UI'luto bem!) 

. O SR PRESIDENTE:. 

(:Adalberto Sena) - Sôbre a mesa 
comuncação po Sr. Líder ãa União 
Democrática NaCional q,~e vai ser lida 
pelo Sr. 19 Secretário. 

Enl discussão a red~ão final. 
Se neiillUm dos seFores senadores 

desejar fazer USO da palavra, decla.. 
rarei a di.s<:ussão. (pausa). 

,,:e~~d:;,ã:: requeri. a final seja 
submetida o votos, é a mesma dada 
Conto definitIvamente aprovada, inde
pendentemente de votação, nos têrmos 
do art. 316_A do Reg,mento Interno 
• O projeto irá à sa.ncão. 

E' a seguinte a redaç.}o final 
aprovada: 

no 
da ....,,""'m· __ 

o Congresso Nac!onal decreta: 
Art. 1.9 Aos servidores que, n~" 

sendo funcionári<Js públiCOS e não go
zanjo de garantias especiais, traba
larem, como mensalistas OU diaris
tas, nas organizações econômicas, co
merciais e industriais, em forma de 
emprêsa, da União, dos Estados, d'!l 
Distrito Federal, dos Territórios e Mu' 
n,cípios e das entidades autarquicas 
c0mpetem {)5 direitos e deveres decor. 
reIltes da legislação do tra'balho em 
geral. 

d~ à ,cOmplet.a desmoralização. 
pléndidó teor, escrito (lom o sangue Na. verdade, através de uma cam
e a vida dos 18 compatriotas imola .. panha que embora parecesse siste
dos por um ideal nobre e wn destino Illâtica, vimos qUe o Serviço Federal 
traçado. . de Prevenção e R'epressão à~ f",l-.~-

Não fOi em vfro o sacrifício dos ções contra a Fazenda. ' 

É lida a seguinte 
CO~tUNICACÁO 

Art: 2.<." Esta Lei entrará em vigo.r 
na data de sua publicação, revogadas 
a. Lei n.~ 1,8.90, de 13 de junho de 
19'5-3 e demais disposições em contrá· 
rio .. 

mártires de 22. A semente frutificou, Govê~'no anterior prat.icou 
visto que, do excelso exemplo de bra. gUlandades _ e por Que 

Em 28 de setembro de 1964 

vura e ObSe6São superior, não mais si- tais imoralidades administrativas 
lenciou a indômita, Praça. de Guerra., Que 13'8 class'M se organizaram .. e.o . 

'fazendo sentir a sua pl'esença na Te- que prece no sentido de exigirem do lil~~i~I;li~~~i~~ 
o SR. PRESIDENTE: 

(Adalberto Sena). 
volta de 1924, na revolução de 1930, Govêrno providência Que p<:sesSe tê1'-
no episódio constitucionalista de 1932, mo às a-rbi'Lr-al'lledades e viOlências 
na refrega extremista de 1935 e ou· cometidas contra os contribuintes, O 
tros que tais até a Sua participaçãO fato ~ev~ repercussão nos et.tud~ 
e.tmm,te u,as sucessos de 'abril últimO. apreCluçOeS do ProJeto de lei n~ 

As linhas iniciais que. êle in.screveu 25, que se disnunha a l"eg'ular ê~~1" 
o Forte, na História pátria, foram sem $:etor do Denartamellto Federal C~ 
dúvida de um ideal sublime a servico Segurança Pública. e tenuo sido eu 
do qual infelizment-e só "ruínas e des. o relator, em l:ma· das Comissões 
·troços encontrou onde esperava. mO· manentes dest.a Cesa, vi-me na con-
vimento e vida." de sugerir. através de eIT!en-

Seguidas de outras tanws, que se suspendesse ês~'e órgão df' 
torn3m, igualmente, em páginas luzi- indefinidas :'\ té Que o 
das, que lhe honram 005 foros de Pra.. da Justlca ou o da Fazen· 
ça·forte .. digna e coisa de seus de.. ambos JuntoS. pudessem, atra-
'Vere~ para com a ,Nação e seu grande Executtvo. mandn:r a, ~sta Cz.sa 
e bnoso povo. de lei que regulasse em de. 

No ensejo de seu cinqüentenál"io e em têl'mos norma,S e com· 
com as reminiscênc,ias de um passa.dÓ O funcionamento do referido 
épIco, as homenagens efusivas dêste 
representante do Amazonas, (Muit.o 
bem! Muito bem!) . l~e~~~1~~;n 

. o :tdvento da 
i~:~~i~tl;á~ desde a rai,z 

COMPARECEnl MAIS OS 
SENHORES SENADORES encanto, pelo menOs 

'~.~~'t~,~D'~a.~:~~s contra. a conduta. dos J\!Ia,rtins Júnior II órgão de fttscaliz.acão 
. sebastião Archel' repressão. No en.tanto. a prooorcão 
Jooq,uim Parente que os dias passam e o vigor da re-
José Bezerra voluçâO. sem dúvida se atenue. come-
cortez Pereira caro OS agentes a pôr as unha.'" de 
Walfredo Gurgel fOra e, agora. não é mais em São 
Silve~tl'e Péricles Paulo ou na Guanabara ms em For. 
Dy1ton Costa que o próprio delegado do ser-
Armando storn vai aos f'st-abelecimentos comer· 
Da.niet Krleger (1,0) acompanh'ado de hom~n<1 arma-
o SR. 'PRESIDENTE: exercer uma função em 

Lei. 

(Aàa'[)àerto Sena) - Tem a palavra 1~1;~~~::,~~~e~~1 o 6rl!ão comeGB, 9. Q nobre senao:or Wn~on Gonçalves, :lS violênClns e ar. 
,p'os têrmos do al't. 163, § 29, do Re_ no g'ovérno 
~entoQ Int.erl)Q, pa..ssa.do, O que: nã.o pode a.J;Jeolut·a-

saudaçõt>s. - .ll-aniel 
utt.:_L"w" da Unjã~, Democrática 

Em rUrcll§§áo o projeto. 
Nãchávendo quem peça a palavra, 

PRESIDENTE: encerrarei a discussão. (Pausa). 
(Actalberto Sena) _ A comtU1ica- ,Está encerrada. 

será publicada. Está. esgotada a Não havendo emendas, nem requéTi 4 

do Exp.e<Uente. • __ ~mentos, para que a redação. final seja 
Passa-se à 6ubmetida a votos, é ar mesma dada 

ORDEM DO DIA como definitivamente aprovada, inde-

Presentes 30 81'S. Senadores. 
Fica adiada. pOr falta de quorum, a 

rotaçãO da matéri", constante do 
item 1/'. 

Item 2.(1: 

.Em discu.ssão o projeto. 

Se nenhum dos Senhores Senadores 
desejar fazer lISo da palavra decla· 
rarei encerrada- a discussão. (Pa1!-sa). 

Está encerrada. 

pendentemente de votação, nos tênnos 
do Art. 316~A do Regimento nlterno. 

O' projeto vai à Câmara. dos DePUJ 
tados. 

E' a seguinte a redaçã-o final 
aprovada: 

O COngresso 
Art. 1.°. E~ instituído O prêmio de 

Cr$.3.000.oo0,<l0 (três milhÕ€s óe cru~ 
zeiros) para ser pago ao inventor da 
má<:ulna desfibradeira de sisal, uma 
vez comprovadas, mediante perícia, 
perante o Ministério da AgrIcultura, 
as vantag'ens dela sôbre as máquinas 
convencionais. 

Art. 25' O orçamel'lu, Gera! çla 
união consignará, no anexo Ministério 

j 
J 
j 



da A;'ticulLmu, dotação d~'~tj~:~;~~;st:~!' 'obras, em b2nef'c:~ da r:ultura E' a seguLnt.e a. redaçíío a _seS$~Ot _ desigllando· para G' 
G>.:ecuçâo da pH.'2ente Lei, s.11eira. '. aprovaB.!t: 9. segum~ . . 
110 artigo :.mterior.· Reaimente, em ,'ádas dos seus ân-

Art. 3·,'1· ~""sta. Lei entrará em vi\'or gU1C5 ~ !ac~as o Pfofe~sor Carlo.':i ORDEU DO DIA. 
na dat.a d~ .-sua put'lJicaç§.o, campos ocupou mna imensa. área na Sessão de ~9 de setem.bro de 1964 
<õl,s: dL:p!}Si'Ções em contrário. sensH)jU{;,uci.c da. v:da cl11tc.l'al ~ da " '. . 

. v.:í5a púb1.ca brasUe~ra, ÔC'.5tacanô'o+se (Têrça-feira) 
p SR. PR~S!DFjJ."'l"TE: COm::! filósOfO, como j\rri.::ta, como edu- 1 
(Ac:alberto Sena). Cs.dor e homem púbút.:'O, UlJOlltaâo até 

1l1':üores exp.resw-es da. nos:ca A da ··votacáo. em tUl=110> único, ao n-o-
Pa1...<:; €-ln que, COlll'J disSe emenda do Senado ao L:l Resol'\l,ção n9 48, de 1964 da 

~.ra-chrrcoJ . à safra. <los filó.:- da Oâmara nó 34, de . {número l:~~;;~~. ,d~a~á~Co~·f~m.i.SsfiQ. Dh'-etora,· 'qUO 
por dema.:\s e:EcaSSa. ~20-B-6a, na Caoo de orlg-eU1~, que au- de Quêiroz no car- . 
jUrlSta, as sús.s pübl1::ações .-di- ~orlza o. Podêr E~ecut!vo a. ~hTir pelo portaria, PL..;,3, do 

~
~~j~!i~~;~i~;jl sua !nt".31igência, na sua étu- _'ti1Ii~ste:·lO da. EUi1caçaQ :.. • ... ulturú,_ () See:reoo.ria li'O Sellatlo ·Fe .. e da pertinácia, atriotltos êst~.s, cr'§<ilto . espa~:a1 de c~t .. -0 tJ.OO OOO,G'v 

1iz~:.am C:,llIl -<;Iue êle aoom:pa- (v1l1te m.uh!=>~ "ae Cr'UMP"OS> , _ para 
cCar !'J,fa .1:!;udez!J, c cu.!ltear a eutçsC? das obrllS completos 
!1 e,oiuç-tl.o dô Direito do Plo!essOl' carlOS Campos! ,se~~:"lturno (4· ii;";';,Jõ"Õ, Como {'~ü:c:-dO!". ti. Sa:la das ·Sessoes, em. 22.~.e ·setem- 11 à Con,s.. 

Em diScu~ão o,:~r{ljeto. se aIlrmou l\té ::.11 '1964. ~ Antonio. -Carlos, Pre.. t/'IJul,adlos' originárl0 da 
Nao 11áVinQo quilli péça. a palnvl'll, ,de h::-roiSlnos., po:que, -: .\Va!Jre.do Guri1.el, rtelator. (tl'i' 2-A-6S, na 

encerrnei a. di~cussão. (Pausa) " """,·,,mente entêtu1o~ j~:;;::; da Silve:ro,. ·da nQ..,a -reda... 
&--tá €-llc-erradn. ca:,eo", 1>::11- cUJo O"f:c:o do (,rt. 28·da 

. Nao hav?:lldo eme..'1das, -nem' reque- "p;U;n:cã!IO;.'llm,mi,e, (autcnomia. dQtJ 
rimentos, paro. que -a redação fiTIal . Parecer 'favorável. 

f:.:-.-. ~ seja .subll1et-:dd. a votw, ê ~ap;:;;;;<iã~ ~~~~ a~ Comissão Es .. 
dada. como· dennU:vamE.-'.l1te ti 

ihdependentemel1te de ,.';;'t~{:~~iTc,,~:f~1 3 
Wmlos do. Art. 316-A d l<;:~l~;i:l~:~: Interno. d 

~~m\I;;'; I o Senado' )~~~~j:~i(c~~~~I I 
, ~~~~~~~~~~~ ~ de lei q-ue autOl'iza o através do l'"Itnlstérlo da 

') p-ubl,icar as ruas ob.~r'i:"~' aií-geir.: 
lJiQool e em língua E' 

, - Art. '19 El' dorso de uma 
tér...o . da V.mÇiíD e $Ua vida e a SUa 

Depal'ttunento -das- o fomento -e o ,i;~~l'~~,~~~e::~~~ fes, a emissão ..de tura .nac:'onal,· 
do- centenário da Brasil lá. fora, 
Orande, no Esta:do mento filosófipo, 

I realizar em outubro e públíco. . 
-Art. 2.\1 E3ta Lei Acolliemus, aS3L11l; a 1n~pirsçã.o 

tl9. dat~ -de sua pu?-.. lli"cr,çãO, nos vem -do te:<o:tç, con-stj,-t-'.lcional, :.';.e-

as diSpo.sições em contrârio. o --qual all1parar ~ cultura ê 
do Estado. 

O SR. PRESIDE..:.'1TE: As obl;as do Ppofessor .Carlos Carn-· 
pos fora.m as seguintes: (Ensaios SôW'e 
a teoria· do conhecimerttoH (Herme~· 

'=,_.--, nêutica Tl'c..dlcional e Direito Cimti-

~
~~~~~j fico", (Sutun Cuique Tribuere" ciologia e Filosofia do lJi-reito\' 

Mundo como realidade (EstudÓ.s 
q;t~~~~'l) PS:cologia e lÓsica) ", "'Reflexões 
., I±,!!!!_~!,'I me a reIatIvidaden

,' "Aspectos 
sino. no Bra";1", j'Vulto-s 
<rE:,""1.ud~s Jurídicos (três 
"Trabalhos parlamentares". 

em turno ir.nieo, d'o Pa
~<>n.St,itUição de 1964, da C<lll1l.sS!io de 
~e Ju.stiça, Sôb~e o Pra-

do Senado n' 61 dé ,1962 
q~e altera dispCsitívôs do Código d~ 
~l'Oce.s.so CivIl e dá outra.s providôn
eIas (parecer no sentid'o de· ser ~ 
tad!! " tramitação do pr<>Jeto • fim 
de a. vinda, ao Senado do 

gOV~l'natnentál atualloondo 
de Processo: -Civil). 'o. ' 

ll!!!I::!~~~~!!j!~~iI!!~!i~I!~!i~~~:! 7 

Dj~CllSSão,· em turno único, do, Pa-
de 1964, da CO:mtssão de 

~~i;j~~~~[\lª~~~:;~~~~~~~~ e Justiça., SObre o Pro-. 

-do S~nedo :p-9 125, de 1963, 
Está. esgotada a 1l1-atél'ia da ,Ordem do Sr. senad'Or V~oonce-

do Dia. ~~rã"rnfoque Interprete o disposto· 
esta. que redUnda . l-' único do art. 253 do Cô-

. ~ojeto, qu~ é Q. na Não hã oradores inscritos. (Pausa.) (pare-cer DO s!mtid'o de ser 
e Nada mais havendo Que tratar. vou açt>re.l,,",cla a tramltaçá<) d!! ma:tór16 a , 
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8 
Dis-;;us~ã(). em turno 

recer n' 922, de 19~. de.;-c:onóiS'io 
constitulção e Justlçe, sObre o 
jeto de Let do Senalfo no·1S1, de 
de autoria. do Sr. Senador Vasconce .. 
los Tôrres, que estende aOS empr(!ga .. 
dos domésticos OS benefícios da COn .. 
.soUdação daB Leis do Trabalho (pa
, recer no sentido de ser sCbrestada. 
tre.mitação da matéria a fim de ser 
()portunameme apreciada com o exa
me do prOjeto de CódigO do Tral:1a ... 
lho). . 

9 

Discussão, em turno únie_o. do 'Pa_ 
recer n9 972, de 1964, da Comissão de 
Ccnstltulção e Justiç .. , sObre o Pro
Jeto de Lei Ifo SeIl6do "0 3D, de 1952, 
de autoria do Sr. Senador Ferreira 
de SOuza~ que modifica. o (trt~ 880 
do Código de Processo c:vil (parecer 
no sentido de ser sobrestado o' cur.so 
do projeto para apreciação oportuna
mente por ooa.s1l10 do estudo dos pro
Jetos de Código). 

Está encerrada e. sessão. 
(Levanta~se " Sessão às 16 fiaras e 

20 minutos),_ 

o 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL ( 

fia, 
1964. 

Atos do Diretor Geral 

Francisco Louze.da, Inspetor de Se .. 
gurallça, PL·8. a. partir de 8 de se .. 
tembro de 1864. 

Antônio Galdlno do Silva, Mororis
ta, PL-9. a. partir de 19 d'e outubro 
de 1964 (DP-1.115-64). . 

Heliantho de Siqueira Lima, OficiaJ 
Legislativo, PL-&, a partir de 16 de 
setembro de 1964. (DP-!.117_64). . 

pedro Cidral Mansur, Motorat., 
PL~9, a partir de 15 de setembro de 
1864 (DP-1.099-64l. 

Nilson Roberto de Novaes Carne1-

'~.'_~ ..• -:.cSUa. filha Lindaura, o. partir 
de 1964 <DP-1.050-64). 

A.~~~~er,:;;,e Salgueiro de Oliveira, 
de Limpeza, PL-ll, em re
sua filha Márcia Diolina, a 

~~._.,.,.~ setembrQ de 1964 (DP-1.104, 

Setembro de 1964: 

De Adélia :Leite coelho, Oficial Bi
bliotecária., PL .. :=;, 110,S ,dias 3 e 4.; 

De Carlos AUg"i.8t-O· Senise, Contro
lador Gráf,ico, PL-6, no dia 3j 

De 'Claudkm01' de Araújo Barros, 
Râdio-Técnico, PL~9, nos dias 14, 15 
e 16; . 

De Cléa Marina Cunha de Menezes, 
TaquI-grafâ de Deoo tes, PL ... '3, no 
dia 9; 

Do DaIv. Ribeiro Vi .. ""., Taqu!. 
grafa. Re'Vis01"t\, PL-2. no dia. 9; AUXilieT. LeglsJ.etl:Vo, 

d~ 21 de setembro de De Elga Jagerteld de Barros. ·Ofi· 
cial Leg16kttivo PL-6. no dia 16; 

-!!!!!!:!lli!>2!!!§'..!I~ De Emanuel Novaes, Auxiliar Le .. 
,.. gl.sl.\!vo, :!'L-10, nos dias 10 2 e 3, 

• 

Oliveira, La
PL-13,- em re-

• 

levand<> à conta de llcença par. tra
tamento de saúde 6 dç eia 4; 

• 
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De FrancIsco Rodrigues Soares Pe
reira. Taqu1grafo Revisor, PL'2, no 
dia 14; 

De Helena Brown Hadjinlcolaou, 
AUXiliar Legislativo, PL-9, no dia 
10; . 

De Irene 500116 Homem da Costa, 
Taquigrafa Rev'...sora, PL-2, DOS dias 
8 e 9; 

De Lélia Pintá Ferraz. Auxiliar Le
gislativo, PL-IO, nas dias 8 e 9; 

De Luiz vaJdevino de Lima, Auxi
Jiar de Limpeza., PL-ll, no dia. 9; 

De Mauro Cunha Campos de Mo
raes e Castro. Redator de Anais e 
Documentos Parlamentares, PL-2, 
noo dias 3 'e 4; , 

De Maria J~é Miranda de Siquei
ra Lima, Oficial Legislativo, PL-6, 
no dda 4; 

De Mary Faria' de Albuquerque, 
Oficial Legislativo, PLw 6. no dia 10; 

De Myriam Gurjão MeUo-. Oficial 
Bibliotecária, PI.r5. 'll() dia. 9~ r-' 

De Paulo Weguelim Delpech, Con w 

servador de Documentos, PL-6, no 
<lIa 10; 

De Vital Martins Ferreira., Redator 
de Anais e Documentos Parlamenta .. 
res, PL-2. nas dias- 10 e 16, 

Diretoria do Pes5C5l. 25 de setem .. 
bro de 1964. - Rubens Pinto Duarte, 
Diretor dQ PesSoal 
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COMISSõES PERMANENTES 

MESA 

Pr~ldente - 1\1oura AntÍr tdO fPSD, 
v ,Ct ... prelõ,Jc.eu.. N(jgu~\r~ Õi. Gama (P'TB, 

l;J SecretaJ'iO - Plna.rte l\'lar~ I UUN i 
4 ::3eCft'târtt -- (.HlOel'{.c.. Marll.IJ,.. f'SO) 

S-, decretàrto - AOalberto Seno 'PTl:h 
f,' t:iecretárlo.- Cartete Ptnheu-o 'P1'N) 
"1. ': Suplente - Joaqutn, Parente ,UUN) 

4. Sup:entp - ~~"n:1't p:::;OI 
3.~ Suplente _ Vasconceflo! TOrres tPTB, 
.... ' Suplente _ EIeribn1do .. Vtp>tra ISem legenda ~ BPI) 

REPRESENTAÇÃO PARTlDARI.( 

PARTIDO SOCIAL- OIi.'..\lOCRATICO t PSlJ I, - 0{2. represent~tes 

1. Jose OUlomard __ Acre. 
2 LoIJ1lo da SUveira - Par" 
3 lEusêuto .BárróB - ·Maranh5.o 
" Sebastlê.o Arebet - Marnnh!\o 
I) Vlctonno Freire _ Marantlã.o 

:'<-... 6 SlgefredO Pacheco· - Ptam 
'I ,. Meneze& Pimentel - Cear. 
8--- Wt1son Gonçatvea - Ceará. .. 

9 WILlfredf' G1irgo) .:. R' O' .Nort..e 
10 ftu, CarneIro _ Pllra.l~. t 

. 11.· Leite Neto ._~. Sel1lip.· . 

1:&. A..t1tOnlo BaJbtno _ Santa 
I 13. JettenOD de AgUiu 8. Santo 

14. Ol1berf l Marmho - Guanabara 
15. Moura f\ndrade - São f'aUlo' 
16. AL1l10 Fontana - Sant.a caLárlila· 
11· O')ldo MoncilD _ a o SUl 

\
18. Benedito Va11adare~ '- M Gerais 
19. P'U1nto MUl1eJ - Mato OrOllO 
20 Jool>- Felletano·- OolÚ" . -I 21: Ju"".llno gublt""hek· - 001111 
22." Pedro tud.ov1CO - 001M . . 

PARnoo:r!l.ABALHISTA SrulJllLEllio.1 P'l'llt _ .11 ~~~l"esentantel' 
1 Adalberto .Bens -" Acre 1.1.0 .. Pessoa tte Que1.roz - pernambUCO 
2 Qscai Passo.t .. Acre· 11. Jose Ermirlo - .PernambUco 
3 Vlvo.lClo Limá _ AmazonaS . 12 Silvestr! Pértclee ... AlagOU 

. 4·. -Edmunao LeV1 ~ Amazonaa .1 13:. V:aseonUIOt rôrrea - Rl0 <to Jt-
fi Artbul. VirgUla . - ·Amazona' I neu'O 
6 Ant.Onto JacA '- Cearâ 14 Nelson MacuJan - ParanA 
7. t)t.l fllllt Rasado ... R G Norte! 15. M.ello Braga _ Paran. . 
8 A~etnlro de Figueiredo. ParaJba \ 18. Nogueira da Gama - M. Gerais 

9 . B9.rr{\<:- t;arvalho .:.. FernambUOG . 17. a~Zf"n-1t N"l'tl) - Mato GroMO 

UNl"AO OEMOCRATICA NACIONAL !OUN. - 16 repre.ento.n"'. 

1 Zacnarlas de Assump~:âo - Paré 
::. JoaqUim Parenti - P\aul 
3 JoM Cllnclldo - PiaUl 
4: otnarte Martl _ R a <to N?rt"e 
l\ .. joto Agrtpino _ Parnfba í 
6 Rui Palme,ra _ Alag08.1 1 

7 Il;u rlco Rezende - E Santo 
8 Afonso A.r1nO!l - .Guanabara 

9 .. Padre Cal8-Za,o.! - Sã.o Paulo 
10. I\dollltio ~'ranco - Parallé 
11 Irtneu "- ,ruha.user S ca,rQ,rtna 
12. AntônIo carlos - S. Catarina 
13. DanJeJ ltrIeger _ Rio Grande (10 

SUl 
1-1.. Mlltof\ CampO! - MtnM Oerab 
1.5. Lope!! da Oostl1 _ Mat.o Gro~o 

PAR'MUO LIBERTADOR (PU - 2 represcntantea 
1. Alovsto de.Carvalho - Bab.1a. ( 2. Mem de Sê. - R. Q. do Sul 

PARl'tJ.)b fRABALIllSTA.NAClONAL IPTN. - 11 representantes 

1. Csttete PinheIro - ParA t 3. Llno de Matos - S. Paulo 
, 

• PAIl'rwO SOCIAL Pf100RESB!S'TA IPSPI _ I repres.ntao' .. , 

1. R;1 UI GtuberU .. E santo I 20 M1iUel Couto - R. 4. Janm.ro 

PARTIPO SOCIALISTA BRASILEiRO IPSB, - I representante 
1. Iluréllo V"lana - Ouannbll:ra 

MOVIMENTO l'R.A..BAutIS'I'A RB:NOVAUOR fAoITR) - 1 representante 

1. Ando Stelnbruch - Rio de Jane1ro 

PARTI00 REPUlJWCA.NO tPR) - 1 repI'esentanto , . 
I." Jallo L.ell. _. Scrrr'pe 

PARTIDO DEMOCRATA CRlSTAO 'PDOl - 1 represen\..ante 
1.' Arnon do Melo - Alagou 

SEM ·LEGENDA 

1. J05aph~t ~'larlnho - Babla (I •. Herlbaldo Vieira 6er~lpe 

RESUMO 

Partido Social oemocráttco (1.,5lJ) .••••• 04 •••••••••• ~ 23 
~11'HI,(, l''tnoa!nl~~'l:l ~raslleJ.r... 1P't'B> ............... 11 
Unláo lJcn;vc:rá1,.iCEl NacJonK;! 'UDN) ••• I ••••••• _,... 1& 
Partido LIt".erU1.àQ( tPL ............................. _ Q 
Partido. I'l'analhlst.3 Nacional' fPTID ......... .ao... .... a 
.Part.ldt' SOe1aJ ProgresSIsta tPSP •••••••• ". ..... ........ a 
Pari.1do Suclallst9 BrasUelro tPS.B) .•••••••• "'......... 1 
f>~~rtido RepubUcano I PRt. . • • • •.•• .•• ••••••• •••• ...... 1 
PnJ't.id~ Democrata' CrtsLã.o fPDC). .•..••• ......... •••• t 
MovImento rrabalh.lcta Rcn.,vador (tl.rrR).. ........... t 

••••••••••••••••••••••••••• " ....... , •• , O" •• 

64 j 

2 

66 

BLOCOS PARTIDÁRIOS 

'BIOCO ~rla.meDtar lndependeot.l 

PSP ............................ , ........... . 2 SenadOl'"etJ 
~ Seôador84 
1 SenadO! 

.1 SêjladOf 

FrN •••••.•••• ~ •••• , ••••••• í •• ~ •. ~ ••• ~ ••.••• 
'PSH .; ...... ~;_, .............................. . 
PR ....... t ...... ~ ••• ~ •••••••••••• ; •••••••••• 
M1"R •. o •• 0 •••••• ; ........... "' t' ........... ,., 1 Senador 

1, Se"a_ pua· ' 'Sem j;~e' ~·d·.······ .•••. I .................. lo •• 

...,., ........... o ....... ., •• '0 .......... . 2 Senadcres 
~ ~ 

LIder dô Governo 

DanIel ttí1ag~ .(.UON!_ 

-10 Set1l:::001e& 

LIDERANÇAS 
Vice-Uder 

Mem'de 84 

. ~. : •. BLOC9 P~~LAMENTARINDEPENDENTE· 

"Jde-r: Ltno a. MBtoa tP'.l'N). 

lité.:Udor.. ~. 

. Ãui6Ü~ 'iTlanna· IpSBI : 

- ~ ~ 

JQlto L.elt.o - IPR ". 
Josapha.t M ").r1Db.o . l&ef iegeo1b) 

:Aor!lO Sie1nbrueb 'MT!IJ 
. Mil!tle\ Ouu'" '1'31" • 
. Aro"" ile Mello 'PDOi 

11 ,....PARTIDOS 

.PAR'TlDO IJOO1ÃL DI!!MOCRA'l'ICO PARTUJO LIBERTADOR IPL}.· 

- IPBtlr·" 

LIdar: F11ltlto MOIJer 

VIO ... Lla ..... ' 
Wu"OD OouçaJve.!J. 

8I!1e1 ... 40 Pacheeo 
W.I!redo Gur;e1 

Llder; . I.\tem de' Sà .. 
Vleq~L1der: Aloysio de Can'!llno 

I ~ 

OI 
PARTIDO SOClAl. PftOORt!.!:il:.ilMTA 

LlQer: Miguel OOnto , 
. Vtce .. Lfder; 'Raul Olubertl 

PAR·IWO rRABALf11S'I'A 
NACIONAl 'PTNI 

PARTIOO L'RABALmSTA 
BRASILEIRO· ,P'rB1 

Llder; limo a. Matoa 
Vice-Llder: 'Oattete Pinheiro 

Lldel'~ Arthw Vt11tLl1o 
VI ... Lld ..... , 

Bezerra Neto 

m ... PAR'flUOS Oh li!!" ,SO 
. BEl'RESEN'U.NTE 

MOVWENTO l'RA1!AUflS'l A 
RENOVADOII 'MTRI 

Oiolll flallSoa 
Antôn.io Juc' I R:epresentante: "ar!1c Stelnt,ruch 

UNIAC OEMOCRATICA NACIONAL \ PARTIDo DeMOCRATA CRIS'lAO 
,UUN' I ,pUal 

V1C9--Wsreo: 
lilUrtoo ReZendO 
AdOlPhO Franco 
Padre OsJazaaa 
Lopeo da Costa 

Repre-."entan t·e; ArDoP de MtzUO 

PARTiUO REPUm.lCANO (PRI 
Representante:. Júlio Left.e 

PARTIDO SOCI ALlST 1\ 
BRAfULDRO I1'SBI 

RepreSentante: Aurélio V\anQa 

ACRICUL TURA 

PreSl"dento ...:. Senadol JOSé Ennmo fP1'B) 
Vice-Presidente ~ seóadot Eugên1c Barros (PSO) 

• 

T1tula.res 

'~aJo BarraI: 
José Fel1C!.ano 

Titulare. 

JOSé Ertnlrto 
Ulx~Huit Rosado 

'Xltulares 

Lopos da oosta 
AnlllUlo Cor100 

Tltularea 

Júlio Leite 

aOMPOSIÇAO 

P8D 

Suplentes 

L Attlllo Fontana 
2. 8enedH.o Va.Haàare8 

PTH 
Suplent.es 

1. Melo Braga 
a. Argemtro de Flguelreau 

UDN 
Sup1entes 

1. Dantel KI1eger 
2. João Ag"Mpino 

8.1'.1. 

Suplentes: 
RaUl Olll.bertl .psr, 

Seoretárlo - .Jo,~é ~ey DIlnt.88. 
Reu.n1õeG: - QulnttlD-tclraa, U 10 norDoll 
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CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA 
Presidente _ AtQDSO Armem IUDNt 
VlceR Presldente - W1lsoD Gonçalves (PSD) 

TitUlares 
Jetterson de Agular 
AllLOn1l1 Balblno 
Wilson Gonçalves 
fttl.1 Carnetr') 

~ 1'tluJarCJ 
Edmundo LeVJ 
Bezerra Neto 
Atthur ITIl'JfllJO 

CQMPOSrçAO 

PSD 
Iluplent .. 

1. Menezes Pimentel 
2. Leite Neto 
3. Jos~ Fe1Iolano 
•. Flltr to MUlle, 

yra 
Suplentes 

1. Al'gemiro de FIi\le1redo 
3. Oscal' PassOl 
2. Melo Braga 

I1DN 
'fttuJares 

AloyS1o de Carvalho (PU 
/Úvnso AJ1noa 

Suplentea 
1. Daniel Krlegt:t 
11. Jollo. Agx1,ptno 

Milton CllmpOli I·. a. ~uritco Rezende 
B P.t. 

l'íl ularea Suplentee 

JcsapnA Milrlllnll Isem legenda) Aardo StetnõruCll (!ITR.) 
Secretaria - &larla Belen. Buene Bl'8JldAo. 

. R.eUniões· - ~Quartas-tel.J'aa .., 16 bora.1 

DISTRITO FEDERAL 

PRESi.VEN"l'E: IIenado, Aurélio lT!Ma 

VICllr PRESWENTEi:ienadOr Pe.dro LUdov1co 

Titulares 

Pertro t..uJoVico 
Filwto \1tilleJ 

Osca.t PaJSos 
Edmundo Levy 

EuriCO Rezende 
Anrónlc Carlos 

i'. S. D. 

P. 1. B. 

O. O. N. 

B. P. l. 

• Suplente. 

Jose FeUc1ano 
W:tlfredo Ou.rg:el 

Melo Braga 
AlllOlüo Jurá 

Zachar18e de AsSumpção 
Lopes da Costa 

Aurélio Vianna Llno de Mat.tOl 
t:3ECRET AtUO: Ara!!)' O'ReilJv de' Souza 

RE.'UNIOES: ,a-telras - as Hi.uO noras 

ECONOMIA 
Présldent~ - Leite Neto c p~u, 
Vlce-Pre~dente _ JOsé Ermlrl0 tPTB) 

l"\tu~are3 

Leite Neto 
ALr·1J!o Fonlana 
Jost:' l"eUcta·DO 

I'1tularea 

Jose ErrntrlO 
Melo Brago 

\ 

Suplentes 

Adolpho Franco 
Lopf',s da Costa 
utneu Bornhausen 

rltUlare.:. 
Miguel Couto f P:::iP, 

COMPOSIÇAO 

PSU 

Suplantaa 

1. Jefferson de Agulat . 
2 Slgelredo Paeheco 
3. SChastlho Aroher 

PTa 
Suplentea 

1. Be2erra Neto 
2. Oscar Passoas' 

I1DN 
Titulares 

1. José Cândldo 
2. Zacharfa. do AssumPOllo 
3. Mem de 54 IFLI 

B.P.I. 

Secretárta - Arncy O'Re1lly. 
Reuniões - Quin.t.a.s·felras à.!I 

Suplenteo 
Aurélio Vianna II'SB). 

15.30. 

fOUCAÇAO E CULTURA 
PresIdente - Meneze! Plmentel IPSD) 
Vtce-Presldente - Padre CaJazans (P'rB) 

Titulares 

Menezes PimenteJ 
Walfredo OurgeJ 

COlllPOSlÇAO 

PSD 
Suplentes 

1. Benedito Valladar .. 
2. SlgefT'edo Pacheco 

(.J Ltcenclado. Sl!bstituldo pelo Sr. Eurico RezendO •. 

\ 

T1tulares 

Pessoa de Queiroz' 
Antônio Juc:à 

rltl,Hares 

Padre On.lQ.2UIi.S 
Mem de 54 IPLI 

prB 

1. 
2. 

I1DN 

1. 
2. 

B.P.1. 

" 

Suplentes 

Edmundo Levl 
VÍ\'aJdo Lima 

Su!>lentes 

Afonso A.rlnos 
Milton Campo! 

l'itUlarea Suplentes 
Josapllat Marinho lSem legenda' Uno de Mattos lP'J'N) 

Secretária .... Veta Alvt.senga Matra. 
ReunJões - quarta-feiras· as 16 noras. 

'. FINANÇAS 
PresIdente - Argemtro de Flguelredo IP.l1n 
Vice-Presidente - iJantel Krie;lel IUtlNi 

'11tulares 
Vlctortno (!'l'elr~ 
lIJOáQ de Si.1vetra. 
Stgetredo f'licheco 
. Wilson Gonçalves 
I,.eJte Neto 

i,tulafes 
Arge.m1ro ~ Figuetredo 
Bezerra Neto 
pessoe de Que!rcn 
Antônio Jueá 

litulares 
Dame! Krlegel .. 
Irtneu Bornhausen 
Eurico Rezende 

ruular 
Mem de Sé 

COMPOSIÇAO 

PtID 
Suplent.e! 

1. AtUlJo Font.ana 
2. Jase GU1Qrnaro 
3. EugenIo dE' !:SarrOS 
" Meneze~ Punentcl 
6. Pedro l..udovlco . 

PTlI 

OON 

PL 

Suplente6 
i_ JOSé ErmJriO 
R. ErimllndIJ LeVi 
8 .. Mete Hra~n 
4. Oscru Pasl'ios 

Suplentes 
1. MU\.on Campoa 
2. João AgripinO 
3 Adol pbO Franoa 

Suplenf.e 
Aloysio de Carva1ht; 

B.P.I. 

1. JllIlo Leite 'PR. 
Suplent.es 

=_. 

- I'ltUlares 
Llno de MatO!" 1P'fN) 
AuréliO Vianna fPSB' 2. JOS:lDhat Martnho (Sem legenda' 

Secreté.rlo - CId Br\1gger 
Reuniôes - Quartna- teiras .. 

INDOSTRIA E COM~RCIO 

PreSidente - Senad.or Jo.sé FellClIl.no 'PSDl 
V1c&-Presldente -\Senad.o] Nelson MacUlan 'IPTB) 

COMPOS1ÇAO 

\ 

TItUlnre3 
J'OSé P'eltctano 
A t1llCl Fon tana 

Nelson Maculan 
.Barros de Carvalho 

Ac1oJpho Franco 
lrineu Bornhausen 

Aarão StetrbrUch 

PSO· 

I1DN 

lI.P.I. 

Suplentes 
Lobl\o da Silvelra 
Sebaeua.o Archer 

Vivaldo Lima 
Oscar Passos 

Lopes <la Oosta 
EurIco ru.zendo 

. Rl!Ul OIUbcrtl 

Beeret4rla _ Maria Belena Bueno Brandao. 

Reunião - qulntáa·tetraa u 16.110 nor ... 

LEOISLAÇAO SOCIAL 

PIl.ESIDENTE, Senador Vivaldo Lima IP. r, B.' 
VICE-PRESlIJEN'l'E: Senador Wal!redo Uurgel (P .0::1.0.) 

Titulares 

Ruy oa.nelro 
W.aredo Gurgel 
Atl1llo Fontnna 
EugênIo Barros 

V1Valdo LIma . 
AntônIo JucA 

Eurico Rezende 
AntOnio Carlos 

P. S. O: 

P. T. B. 

o. O. N. 

Suplentes 

Leite Neto 
José GUiomard 

. 8.."gefrodo Pacheco 
Lobão àa Silveira 

Edmundo Lt>vy 
Pessoa de Queiroz 

. P. B. B. e 

Lopes da Cost.t 
Zacharlas de Assumpção 

M. T. R. 
Auréllo Vianna Aarão .3telnbn.:ch 

&ECRETARIO; OlAuâie I. Ca:nelro Leal 

REUNIOES: 3'-feJras - às 15.00 horas 

-, 

, 
. J 
j 
J 

j 
J 

j 
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MINA~ 1 E ENERGI" 
PR.ESIDENTE; senaCor .. ~osaphat Marinho (p .B.t.} 

VICE-'pl-{ES.iDE~: Senadol JOsé Ermlrio IP .1.B,) 

Titulare~ 

Benedicto l1alladares 
Jefferson de Aguiar 

José Ermlr!O 
Algeroiro de Figueiredo 

P. S. D. 

P. T. B. 

. O. D. N. 
João AgripInO 
AptO~1i() C"lrlos 

Suplentes 

Ped~"'I 'Luduvico 
Filintó MUlJer-

Nelson. Maculan 
Antônio ..Jocã 

JOSé Cândido 
Afo'n50 Arinos 

, . B. p, r. 
dosaphat Marinho . Júlio Leite ~. 

SECRETARIO.: Cláudio I. Carneiro Le'il 

POLICONO-DAS S~CAS 
, PRESIDENTE: Senaaor Ruy CarneIro cP.S.D.' 
. V1CE·PRESIDENTE: Senador Auréitü Vianna tP.S.B.) 

'T\tulares . Suplente::; . 

Ruy CarneIro . 
Sebastião Archer 

Dlx Hu{t Rasaoo 
Argemiro de 'Figt1eiretlo 

12. S. D. 

P. T. B. 

U. D. N. 

Sigefl'edo' Pacheco 
:r.;eite Neto 

Cntônia Jocá 
José Erm1rio 

João Agrtpino, , LOpes da Oosta 
José Cândido , Anttmio Carla!» 

p, S. B .• P. R. 
Aurélio Vianna JtlHo Lelt.e 

SEORETARIO: Cláudio 1,' CarneIro' Leal 
REUNI0ES~ 5!1.-feiras - às 16,00 horas 

PROJETOS DO EXE~UTIVO 
PRESIDENTE: S~nador João ..:Agrlplno tU.D.N.) 

VICE-PRESIDENTE: Sen"dor Wilson Gonçalvea (P .S.O.>. 
Titu1ares Suplentes 

P. S. D. 
lJelet Neto 1. Walfredo Gurgel 
José Guiomard 2. José F211clano 

p, 
3 ~ RuI carneIro 

L. \-.Mem 5ie Sã 1. AloY$\o de .Carvalho 
P. T. B. 

Barros Carvalho . 1. Edmundo Levy 
-Bez erra Nêto 2. Melo BTai;a 

Daniel Krieger 
fJ. D. N: 

1. Ant<lnlo Carlos 
2. Adolfo Franco 

. B .. P. 1. 
Lino de Mattos 1. A~rélio Vianna. 

s~cPzr ARIO: Jos(,' Soaret3 de. Oliveira Filho, eventual. 
REUNIOES: 3s-feita _ às 15.00 horas 

REDAÇÃO 
PRESIDENTE: Senador Olx-Huit Rosado <F.T.B.) 

VICE-PRESIDENTE: Senador Antõnlo Carlos lU .O.N." 
Titu'ares . Su:plentes, -' ~ 

WalfredO Guci-el 
Sebastião Archer 

Dlx-Hult Rosado 

J!..·S. o: 
P. T. B. 

rI. D. N. 

Lobão da- Snvetra 
José Fel1ciano 

Edmundo Levy 

~ntônto CarlOS EUl'ico Rezende 
B!?I • ,ii'LEOENDA 

. Júlio Lelte J=phat Marlnho 
SEOREl'ARIO: Neuza J, Verrtslmo 

REtlNIOES: 4"-felra - aa 16.00 b''' .... 

RELAçõES EXTERIORES 
presidente Benedito Vanaaares IP8Dl 
Vice-Presidente' - Pessoa ..!o QuelrO% 'nB) 

,. TItulares 

Benedicto V1JladarO$ 
1"Illnto MUller .' 
Menezee e-l·neDtel 
José Gutomard 

Pessoa Ge Quelroa 
Vivaldo LImA ' 
Oscar Passos 

Antonio .carlo. 
José 'C~ndldo .
RUI Pall)le\nl. 

COMPU:O,ÇAO 
Suplentes . 

1'59 
L 1tUY' Carneiro 
a, Leite Neto 
3; Vlctot1llo fI'reIl'II 
4. WIlsOD Gonçalvco" 

fTB .. 
1. Antonlo Ju04,o . 
3. ArIIemln> de Flguelredo',. 
3. Meio Braga -

WN . -
1. Padre 08_' 

), 3. 8010 4CIP\110 
S, Mem 'de Sé '(PJ.l' 

B P.I. ,. 
Aaráo Stetnbrueh fMTRr . 'LIDD Ce Matlo:J 1l'TN); 

Secret4rfO _ JoAo Batista O8rtelon Branco. 
Beunwe. -. QUlntetJ..Ie!rIl$.· e 16·1!orOa. . 

. ,. 

SAúDE 
PRESIDENTE: Senanor S1gefredo Pacbeco (P.S.D.) 

VICE:-PRESIDEJ.'\l'I'E: Senador JOSé Cândido (U .D.N.,_ 

Titulares Suplentes 
p, S: D. 

Sigetredo PachecQ' Walfredo Gurge1 
Pedro Ludovico Etigênio BarrOb 

Dix--Huit Rosadó 
P. r, B. 

Antônio Jucá 
12. S. P. 

Raul Giuberti· Miguel Couto 
U. D, N. 

JoSé Cândido Lopes da Costa 

SECR~ P-..RiO: Aracy O'R~illy de Souza 

,ReuDlôes: 5l).-leíra - às 16.00 boras 

SEGURANÇA NACIONAL 

VICE-T"RESIU'LN'l'E: Senador Oscar Passos (P.a.D.), 
, '. 
,Titul.al'e~. 

·Victorino Freire 
José Guiomard 

Oscar Passos 
SUvestre' Péricles 

,P. S. D, 

P. 'T. B. 

O, D. N." 
Zacharlas de Assumpção 
lrineu BornhaUSen . JIo 

B. P. 1,. 
~ul Giubert 

.S~pleDt~s 

n.u.v Cárneirô 
AttDio FOntana 

JoSé 'Ermlrio 
Dix~Huit Rosado 

Adolfo fi'ranco 
Eurico Rezende 

Aurélio Vianna 

SECRETARIO: Alexandre Pfaender·. 

. Rl!"1!N10E~: 5:1.-feira _ às 15,00 horas 

SERViÇO PúBLICO C.IVIL 

1?RESIDENTE: Senador Aloysio de Carvalho (P.L.). 

VICE-PRESIDENT!B: Senador Leite Neto .<P .S.O.) .• 

T!tularas 

Leite Neto· 

Slgefredo . 

Dlx-Hult Rosado 

SIlvestre Pérloles 

Padre .calazam 

Aloysio de Carvallio 

AÓfão SteJnbrucll 

P. S. O.· 

P; T. ~. 

P. L. 

Suplentes 

Victoflno Fre1ro_ 
FiliDto Müller 

Mele Braga 

AntOnio Jucá. 

antônio Carlos 

Mero .de Sá. 
B. p, I.' . . 

._ Miguel Couto 

SEÔr J.:TARIÓ~ José Ney Passos Dantas 

REtmICES: S'·felra - às 15.00·110 ..... 

= 

. '. 

TRANSPORTES, COMUNICAÇõES E OBRAS púBLlC'~a 

: PRESIDEN4'É:senador Lopes da CôstaIU .D.N.) 

VICE-PRESIDENTE: Senador Bezerra Neto iÍ'.T.B.) ... . - ,. . 
Tltula1'eS . Suplentea 

Eugênio Barros 

W~on" Gonçalves 

.,o • Bezerra Neto 

" Lopes da Costa 

P. S. D. 

P. T. B_ 

U.D,N. 

p, S. P. 

Jefferson de Agulu 

José Guiomard 

Melo Bran" 

. Irineu Bornhausen 

MIguel Couto RaUl Olubertl 

SECRETARIO: Alexandre Pfaentjer . 

~: 4'-relra ;... às 16.00 horaa 
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I 
,A) Para Revisão do Projeto que 

define e regula a PROTE
çÃO A() DIREitO 00 AU. O) 
TOR 

ÇOMISSõES ESPE(;IAIS _ até 1~ da ctezenlbro. Cle 1963 pelO 
Requerllnento 1'l9-6ll. apr. em !li de 
"mb~ de 1002. 

Criada em Virtude <10 ReqUe11lllellt.o 
,11' .80-62, do Sr. SoI1acIor MUtoD 
I campo&, aprovado .", 20 do ianelrt 
'Ge 1962, 

Para estudo das causas que 
dificultam a PRODUÇAO 
ACRO PECUARIA e suas re
percussões negativas na ex
"-,,,~tção 

1 DeslQ"nada elll Z2 ele QOvtJlbro de Or1aaill em virtude do Requerunen .. 
! 196~, to Q't 669"'63, de SI. Senadot JOSé 

f'torrogBAa até 15 de I'lezembro ~dt 8rb'llflO, aprovado na sessãO cte 20 de 
1963 em virtude da Requerimento 911, ~gõsto ae 1963. • 
mero 'lBiJ·62. aprovado E!D:) U de !Se-
Wllbro de 1962, Designada em 22 de agOSto de 19l1S, 

Comp!etaaa em t de JanellO de PrOr'roga4a por i 11.00, em m~ 
1003. com a cteslgnaçãc 110$ Sennvrts do aequerunento Il~ 1 19'1-83 30 s.-
Senaaores VUco!lcelw.;. Torres e abOf Senad01 Sígetredo eaetlecG, 
Edmundo Le\'l. aprovado em 15 de dezem!lro ~ 

Prorrog1;toa, até 15 de dezembro (te 1963. 
1961 em vU'tuae do Requenmenr.o nO· 
mero 1 198-63 do Sr. Senador Men.e. 
zea Pitnente1, aprovadQ em 15 .!e Ue
zembr() de 1963. 

-Membros '7) - Partid08 

GUbertQ M.a.nnbo - Psu. 
MeIIe ... Punentel - PSD. 
Herlball1. 'l!eU'o - ODI!. 
M1JtoD CamllO' - OUr., 
V'asconce.as rorree _ P'rB. 
Edmundo LeVl _ !'TB, 
AloysiQ de Carvalho - PL. 

Membros (6) _ PartidoS 

Jose t"eUclano _ PSD. 
$lgell'eao Pacheco ,VleePl.). 

t'SU. 
Jose ~1rJo ,Presldénre) - p'I'B, 
LoP~ Qa oosta - OUN. 
AurelÍo Vlanna tRelaWr) - PSU. 
Seo:eUtIlO: Awt1Ual Legunatlvo 

P~lO AleXan<1re MatQUeE de AlbU., 
Querque ~eno. 

Reuniões; 2"5 e 4ts !elra.s às 1. 
noral 

B) Para estudar a situação d3 E) 
CASA DA MOEDA 

Para efetuar o levantamen
to da PRODUÇAQ M!NERAl 
00 PAIS e estuda' os meios 
capazes de possibilitar 8 

sua industrialização. 

CrUl.da em v1rtuae ao Requerunen· 
to 0\1 561~63, ckl Sr. Senado\ JeUer· 
COD ae AgQla;l, aprovado em 14 '1~ 
agOste de 1963. Def'gnada em 'lb de 
agósr." de 1963. 

Pronu"aaa até 14 ae ma.rç() Qe 1964 
(90 dl8.$ t elll virtude do RequeruneD' 
to nümero 1.100-63, do Sr, SenaoOI 
lefterson de Aguiar aprovado em 10 
de dezem bro de 1963. 

MembrOS (7) - Partldo., 

JefterSOD de Aguta.t (ptresHle.:Jte. 
I'SO 

WtL'<)f' GonçaJve.s - PSD. 

Artn.ll l/lrgUlo - P'l'B. 
EOmunoo L..e'Vl - PI~. 

Aàolpno ~a.nco _ a UN. 

EutlCo R.ezende eVicePreslàent.e) 
mN, 

Jos:::lhat M!U'iriho - S/legenaa. 

Sectetano: OtloiaJ LegislatIVo, 
?L.6, J. B. CasteJOD Branco. 

C) Para o estudo dos efeitos 
da INFLAÇAO E DA POLiTI
CA TRIBUTARIA E CA~' 31AL 
SOBRE AS EMPR~SAS PRI
YADAS 

CrIada elO v1rtude do RequerllIleD .. 
) nO sal .. 6;J. do Sr. Senador GoUlI'efl 
riel!"a a.provado na sessão àe :.I de 
.gõst,o de- 1963. 

Crlaaa. em VlrtuQe Qc. .aeQuerl;nen~ 
to o't 665~e~, dO SI Senador ,-OU 
ISr'ml.r1G, dpt'Ovaaf.l na sessão de t. ctt' 
s.etemb.'t de 1963. 

Oeslgnada em 19 de setemoro àe 
196~ • 

t"TQ:'J'ogaaa eJD virtuOe C10 aeque.. 
rl.menu. Dl, l.1;'9·63, 0.0 $1. SendodOl 
M.Uton Camp05, a.provaOL na sessão 
de 10 de dezembro de 1963. 

Mernoro~ (9) .... ~a.rlJdOj 

Jose to'eUclaoo _ t'~i). 
Attl1J() f'onc.ana - E'~l). 
e;u.geDlf..· aarr~ - t'~D. 
JQ&t- E:rm1J'l4..1 tRe!ôiwt) - p'ra. 
Bezerra NetA. _ P'l'2. 
M'<!lo Braga _ PTB. 
,Lop~ da Costa - ODN. 
M,lJt.uo (Jampa.s tP:esldeDte! 

VUI"I .. 
JÚlIo J...,elte lVlCe.Pt.) - PR. 
Secretarlo: AUX1llar LeglSBJttvo 

PL-10 Alexandre Marques de A1bU~ 
querque Mello. 

Reunlões: 5's teirllé às 16 b.oraa. 

F) Para estudar a situação dos 
TRANSPORTES MARITI_ 
MOS' E FERROVIARIOS 

C) P ara o estudo da ,situação 
do CENTRO TÉCNICO DE 
AERONAUT ICA E DA ESCO· 
LA DE ENClENHI'lRIA DE 
AERONAU1ICA. DE S JO
S~ DO';; CAMPOS 

- ate 15 oe dezembro <lo 1004 pelo 
il.eQUer1mento 1 138-63, apr, ~m 16 ele 
dezembro de 1968. 

COmpletad.a em 29 de outubro de 
1962. 15 de mOlO de '~63 • 23 de abril 
d. 2063, 

Membros (16) - plU'tldoe ' 

JetfersuD de Aguiar - PSD. 
0r1&c1a em Virtude ao Reque11DleD' LuOl1c da Sllveira. '23 ele abrt} (t8 

to o' 168-63, cio sr. Senadol i'&.àte f19631 _ PSD. 
Ca1.azaCl6, &provado na sessão de 13 RUv UarDeU'O - PSD. ,( 
de DQvembro de 190'3. BenectJct(; vallad:8.rers - PSD •. 

De$1enDC18 em 13 de novem,ON c.!t; WUSOD Oonçalve3 1.23 de Bi):U de 
1963. 1~631 - PSD. ~ 

Prorroaada até 15 de d .. embro dt DOUl .. Krleger _ UDI!. 
1964 em v1rtude de ReqUerilJlet1~O ~1l.. LO t2 aa COSta l29 ae outubro dO 
mero 1,158-63 do sr Senado, An~_ 1002 p UDN 
ll10 Juctl. a.provado em 10 de 1ezem. ~~to; Oam"pos (Vtce.l?T~idel'lt-e) 
bro de 1963. BenbaJdo VIeira _ UO~. 

Memllros' (5) _ Partido.s. Rw t-'almell'~ _ UDN. 

JOSé PeliClano - PSD. 
Ruy Ca.rneiro - PSD. 
Anr,..-<lmc J ucâ - PTB, 
Pa.lire Calazans _ UON, 

H) Para o estudo das Mensa
gens do Pode, Executivo re. 
ferentes à REFORMA AD
MINISTRA TlYA 

CrlaQ.a. POt lIUclatlva da Câmara 
4'05 DepuLado~ aprovada pelO Senado 
em 1.1~ 1963, . 

MemDrQ.S '18, ~artldOS 
SenaQure,s: 
WL.suli lWnçaJves - f'SD. 
LelLt !.'leu; - p.::;O. 
Slgdl'l:!Ci,,-: Pacneco - PeD. 
Argemin.. de v'lgUell'edo _ P'I'H. 
EQmunat L"eVI - P'l'B. 
A<tolPhc: t''fa'nco - UUN. 
Joát. Agnplllt; - U1J~. 
AureuL VIanna _ PSB. 
Josaphat Mannho - Sem legenda, 
Deputad~s; 
Gustavo c..;apanema (PreSIdente) 

PSD. 

Aaert;l~ Jurema _ PSD. . 
Laerte VIr.. ta - ·UUN (Substi~uJClo 

pelo eputadc.: Arnaltl11 NogueU'a). 

I) 

HelW, Ula:: - LJO~. 
Doutel Qe AI.1Orade - P'J'B. 
ArDaldc Cerael.ra _ PB:P. 
Juare2 rávora: _ PDC. 
EwalQO PUHo _ L\tl'1\i. 

Para. no prazo de três (3) 
mt:õ-ses, proceder ao estudo 
das proposiçôes que digam 
respeito à participação do's 
trabalhadores nos lucros 
das emprêsas. 

.IVIK\1l3ROS 
Senadores: 

Bezerra Neto - Preslden te 
Afonso Arinos __ Vice· preSidente 
J~ne:rson de .~guiar ""':' aelator. 
Leite Neto 
Ne1.s0n Macula0 
Eurico P ezende 
Aurélio VIanna 
$ecretArL1.: Arac:p O'R.e1llr ·de Souza 

SIlveStre '?e:rlcles t23 Ge a,nr1! \te 
196~) 

Bezerra Neto 123 de abril de 1963>. 
- !?TI!. 

Afonso C61So - PTB. 
NogueIra d.a Gama _ P'l'S. 
Barros Ca.rvalho _ E'TB. 
AloySlo de Oarialho \.Presidente), 

- PL, 
Mem de Sã - PL. 
Josaphat MarinhO - S.1egenda. 

K) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 7;61 

'QU~ DISPO\> SOBRE AS ~lA're
RJAS 011 COMJ'U'l'IlNVJA 1'111\'11-
l'IVA 00 SENADO, INULUINUO 
AS Oh PRUPOR li IlXONERAÇAO 
UO~ CHEFES DI!. MISSAO 01-
PLUtUA fiCA r~RJl1Al\'HN·i'l!. E· 
APnOVAH o ES'l·Allt:l.et.:UIEN .. 
l'U U IIU"I'IMENl'O' t o REA
TAi\lENTO OB RELAçoes Dl· 
PLO"A flt;AS COM PA1SES ES
rI'AI'GEIROSI. 
Eleita em 4 'Qe t)utubI odt 1961. 
Prorrogada: ' 
- ate UI de Qezembro de 1962 ceIo 

Requenmenw 30'1-61 apr. em 14 Qe 
>l:czt'mtlf(;: d.e t96L; 

- d.t,e J.:> Qe aezembro de 1963 ~lO 
Req 1 13Y·63 apr. em 10 de dezclJl .. 
bro Oe 196:1 
CómpJe~iLda em 29 de outubro de 

1962 e 24 de aborU de 1962. 

Mernbro~ 1l6} - parWOoa o 

M.enezet: PlmenteJ - Ptil). 
WllSuJ) OonçaJve,s (2~ de abril de 

19i;i~1 _ t'r~ldente - r't$u, 
L.oo3..o da Silveira - PSD. 
RUJ Carneiro (23 de abrli de 19113J 

- PSJJ. 
o.r.11o.o Mond.lll f ~. de outubro de 

19641 _ PSL 
JrurlCO ~i.ezende (j3 de aOrU de 

19fi:.iJ - U1>N 
OameJ KTlegel - UDN. 
MIlton. campos (Vice- Presldeme) 

- Ul>N, 
BerlbaJQ" V1elra _ ODN. 
Lope. Cla casta - IJ1)N, 
SUvestT< Per'cl.. • ....... ) _ PTI! 
Vtvrt.ldC. LUna - !?Ta • 
Amaurl' Silva (24 de abril de ~963) ~ 

- !'TI! 
Vaga Jo senador PÚlt..o Ferrctra 

Deslgnaaa em 8 de agOsto ele 1903 

Prorrog<l.Qa em vtrruC1e do RequeI'l .. 
lento o' !.Ia! de 19~ do senoO! 
enadot AttUto FQntana, a:pN~~O 
In 10 ele dezembro de 1963. 

Crl.aClll. em vU'tude do aequeruner&w 
to,' o'lôZ-63, do Sr, Senal10r J". 
€rmJrlO. aprovada Da sessão de 13 QE 
Ilovembrc de 1963. 

ue.s-tgnada em 13 de nQvem.,bro ile 
l.96ii. 

COMISSõES ESPECIAIS ~'B de abrl! de 19631 - R.IM'" 

JI> ARA O ESTUDO DE AlOYSIO Oe C.,.v~1ho - Pr,. 
J1>R~JETOS DE EMEN Uno d. Ma!-<>~ P'l'N. Membr~ (5) 

AttUio Fontana 
so. 
Jose 
so. 

Fel!clano 

,- partldo.s 

- PrcsJdente 

- 'Vice- Pr .) 

Jose Ermlr1c -- ae~ator - P'l"'B.# 
Aàolpno ?raDC() _ ODN. 

A. uréllo Vianna _ PSD. 

Secretaria: OflClaJ 14giSlatlVC), 
l.r.3. JulI~ta Etibewo dOE santoe. 

I?rOrrogada ate 15 de dezembro Qe 
1964, em virtude do Regueruneoto 
n' 1 161l-63, d. Sr, Senad<ll JdI1. 
Le1te, aprovado em 10 de dezemo.."C 
de 1962, 

DAS A CONSTITUICÁO L) Projeto de Emenda à Co"s-
J) Projeto de Emenda à Cons-' tituição n9 ,8;61 

M.embr~ '5) _ partidos tituiçác I"IQ 4/61 (SOllIUJ, 1!;.\.ONEltAfyl\O POR PI{O-
POSTA uo S.ENAUU o~ VIU:"" 
()fi l\UISSAO OIPl.O,\lA 1"1( . .',4 DE 
CAftA'fEfl PUUlANENT~). 

Attlllo· ""ntano _ PSIJ, (QUE OISPOB SOBR./. VEITVIIUEN_ 
Slge!rooo pacneoo _ PSD. ro~ DOS MAGISTRADOS, 
J~ BrmLr10 - P'l'B. EleJt.a em 21 ae lUD1tc (h. 1961. 
Lrineu aortlhaWlen ___ - ODN. Prorrogada: 
JüI1(l Lelt,e· - PR. _ ate lb Qe dezembro de 1962 pelo 
SecretáriO: AwciUa.r t..eglslAUJ'CI Requerimento 6D9-61 apr. ·em 14 Cft 

PL-1O. Alexlllldr. 14. de A. Mello_ d .. arnbro de 19G!_ 

Men.e em tl ôoe outubn: de 19tH. 
Prorrogada; . 
- ate )5 de dezembro de 196:t oe.lO 

Reque:-imento 608·61, aprovado em 1-4 
d. laDelr<> de 1961; 
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- ate li> de laoelro ae 1963, U< ~o 
t Requer1mento, Hn .. 6~ aprQva(io em ~~ 

: de_de:~m~°ct~ed~:;bro tte 1964, OelO 
1 'Requertm'énto l.140 .. 63· aprovado em 

10- de aeZ&ffibrc de 1~3 
~ Completada em 30 de "março de 
: 1962. 29 de outubro de UI6~. ~ .te 
',abril de· 1963. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Cutnpletaaa em 30· de mârçe 
1962, 29 t de out::bro de 1962 e 8 
3;briJ de 1963 

Memt>ros n6) - PartidOS 
J"e!terwD de Aguiar _ PSl). 
Wilson Gonça:lv~ 123 as Il.oril 

1963' - P8D. 
RUy uarneU'o' _ PSO. 

ele JQão Agripwo 123 à.e abrU ~a l&S2 
de _ Vlce-PreslC1ente _ UDN. 

Danlel Kr:eger. - UDN. 
Suvestrt Pertcles t23 de abrU Óf! 

. ·1963) - P'l'B. 

d. 
Nogueirll da Gama _ PTB •. 
BaITo.s Carvalhe - ~. 
AJoysto de Carvalho - PL. 

Sotambro de 1964 . 
.±c__ ___~ a:::=±. cu ==w;a ~ 

·S) projeto de Emenda à Cone:.1 

tituição n9 5/62 ,{ 

IOISPOl< SOBRE 4 ENTRf:G4 AOS~ 
MUNICIPIOS DE 30% DA ARRS
CADAÇAO OOS ESTADO:!! QUAN
DO EXCEDER AS RENIIAS l\iU" 
NICIPAIS,. . 

d. 
["obãc àl:l SlIveira "-' PSD. 

.Membr05 fli) -,"o partldOá Owc1c;; Mondin \29 ele' lJutubro 
Menezes PunenteJ - ?SU. 19621 ...;. PSD ... 

Aurélt.o - Vianna. '23 de abril de 
1963) - aela WJ _ PS~. Eleita em 13 de setembro' de ~ .. t , 

Prorrogada: .~ 

Ruy Garnelto t23 ele abril de 19t13) MiJtuD Caro pus - Ú D~. 
__ Presrde.llt.e _ PSD. aeribwdc Vlelra - Ul).N. 
I Lobão da Silveira - I?SD.. Lope,15. da OóSt.8 - UDN. 
, Jefferson' de AguiaI 123 de abrU de João ~pmQ. {2:i de aoril de 1963) 
1963. - E'SD. .- UDN. . 

Gutdc Mondin (29 de outubro de EUrlCC Ren...en<1e· f23 de aoril de. 
1952! _ P"SD. .1963) - OON. 

Danle; Kneger _ UDN." . Silvestre eériCles 123 de abrU (lt .. 
EurIco Rezende' (23 _ de abril d.e 19631 _ P'l"B. - ; 

1963~ _ UDN. oNguel.'"8 ela Gama - fYl13. 
Mílton campos -' UDN. . Barros -Oarvall"o - _J?TB. 
Heribaldo Vieire IVlce-Presldente) Josaphat Marinho 123 d.e. sbrO de. 

_ ODN. 1963). _ S. leg 
AloySlo de Gar'vlllho ~ PL. 

Lope!! áS· COSia - ODN. Lmo ao Ma tos _ P·j'N. 
Vaga do senador Pinto Fe~élre 

(23 de· abrU de 19{tÀ - Relator -
PTü. .• O) 

Bezerra Neto ·(23 de abrU de 1963, 
- PTB. . .. 

Amaury Silva t23 de abr1l de 1963) 
-PTB. . 

--.-
Projeto de Emenda à Cons· 
tituição 0 9 11/61 

ICRlA<;AO DE NOVOS 
l\IUNlt.:íI"IO~. 

-_.-
Q) P .. d E d' C - até 10 de· dezembro· 4< 1963 PelO 

ro)eto, e - men a a on5 .. Requerunent.o n'" 1.~47"63 u.provadQ"' 
tituicão n 9 2/62 em 12 de dezembro de lSS2: ' ~ 

.(IN·STI'1'~1 ~.OVA ÓISURIlIlINAÇAO - até I. ae dezÓmbro· de 1964 peJo' 
DE RENDA8 EM l<~A\'OR"" DOS RequerImento ·1.147~6- 3aprovaoo em 

. MUNICíPIO!;). .. ü) de dezembro·de 1963. . 1 
'Elelta em-- 23 àfI tU&1() de 19~, OOmpletd.a em 23 de a.brD de --1900";-

. Membros -: Pa.rt1àOQ 
ProrTogaçâ.o: 
_ at.e. 1~ ele dezembro de 1963 pejo Jet~ersOD ao Agu1ar - PSD. 

do Ruy Csmero - 1'80. '. Requerunenoo ·lsa.ti2, IIopruva em J.2 J..,obão c1a _ 61vera' _ P8D. :' . __ 
de dezembro de 1962i" WUaon GonçaJve.J' t23 de abril ~ 

_ ate" 1ó" de dezembro de 1964 "l)t\lO 19 v....I 

Roquertment<> 1.145.63 ·,provado em 63) - PSD. , . / 
10 de dezembro de 1963. Leite Neto (23.{.63)_ PSD. \ 

completada . em 23 de a.brU de Mene... Plmentel - Presldento.l 
liltl3. MIlton Campos .- OON·. .~. 

Membros _ partldos ,Herlbaldc VIelra· - OO!Il. .... 
10sapllat Marinho .;. Cl:<.4.63) 

Jefferson Oe AgUiar ~ PSD. Vlce .. Pres1dente '_ ODN. J 
WUs<ill GonçalVes 123 de abl'1] de Dante; Kr1egez _ ODN. .. \ 

Vivaldo Lltn.a _. FTB, 
. Aloysio de CarvnJ.ho - PL. 
L1n~ de Mato/) - PTN. • 

1963, ..: PSD. . Vaga do SenbOt Pinto Ferreira. " 
Eleita em 28 ,ae- março de .l9~'J. RUy -CarneirO - pSD. Eurico 'Rezen4e. (23.4.-63) _ - UON.t' 
prorrog~çào: .' Lob1\o d.a Sllvell'a - ,PSD.. <26.4.63) _' PTB. _ 

M) Projeto de Emenda à COl1S-
tituiçã.on9 9/61 .. 

IQUE" nlOUIFICA o· 8EGlME OI< 
DISCIUnllNAÇAO DAS REND,lS\ 

Eleita em 20 de novembro d.e li81. 

Prorrogada; 

- _ti! 15 4. dezembro de 1962, r>e1O 
Requer1J:;nento 60';~61 aprovaào ,em 14 
de dezembro 4. lD6!: 

- até 15 de dezembro de l!J63, nelo 
!Requerimento 182 .. 62 e,provado em 12 

• de ,dezembro de 1962: . 

- a.te 16 (lei ctezemDro de 1964, QelO 
Requerimento 1.141-63 .aprov~ em 
10 de dezembro de '1003'. 

Membros UO) ....; pa,rtld.O$ 

· JeffersoD de AgullU ',2~ do abril 
de 1963)-, PSD. 
Menez~ Pimentel _ PSD. 

.. Fillnt<>. MUlle.t - 1'80. 
, Guldt Mondlll (29 de outubro 4e 
196") _ E'SD. . 
• Ruy Cll.I'!leiro (23 de· abril '-" 1963 

" - PSD.... ~ 

I DarueJ Kr1egeI (Relator) _. OUN. 
· EUrico Rezende (23 de abrU d4 
1963. - ODN. 

MUtoD uampos - ODN. 
· l1erlbaUlo Vieira· - UDN. 

Rw Paimelra -ODN • 
Amaury SOva - 23 de e.brll ãe 

1963) _ PTS. . 
\ Barros CarvaJho - PTB; . 
· ArgemlrO de Figuelrêdo - PTB. 

/ Bezerra Neto (23 de abrU de 100:' 
- P'l'B. 

AloyBl<l de Carvalho - Pt.. 
_LIno d. Ml1to. - pN. 

N) Projeto de Emenda à Cons-

_ ate lb ae dezembro de 1963 pelo LeIte Neto 123 de abrU de 1953) Nogueira da Gama -:' PI'B.' 
Req. 194·62. .provado em !li <10 ,to- . - .P8D. . Barros Oarvalho - PTB •. 
zembrv de 1962 MUton campos - UDN. Mem _ de Sã _ PL. - . ., 

_ ate 15 ae dezembro de l.954, peJo HertbaIdoVielrB Vlce·Pres!dente - Miguel. COuto ·m.t.63) •. -. PSP) 
Req.. 1.143·63, aprovado em :0 elc "UD.~en· ez., uuneo."" ,;... pSD. . { 
dezembl"Ç de 1963. . rJ. -- ~ ..-. 

EurIOD Rezende (23 tle llbr! Ide T) ProJ' eto de Emend.a à cons]' 
qompletaCl8 .. em _29 de outubro ele 1963) _ Relatot - UDN. . 

1962 23 de abril de 1963 e 22 '-". lU' SUveotre perlcl.. 123 de. abrU tIG • tituíção n9 6/62 
lho de 1963.. 1963) - !'restdente - E"l'B. (AlIl\1ENTA PARA QUATRO O N 

, Membr06 - partidOS . Nogueira de (,lama - PTB. MERO DE REPRESENTANTffl:· 
. . . Barr"" Carvalho - .PTB. DOS ~STADOS· E DO DI·STv IT • 

JelterSQD ae aguúiJ: - .I'8D. I ,- d ~ lh PL. ~ » A oys~ • y.rv. o - FEDI':BAI. NO SENADO). . 
WUsOD "GonçaJves (23' de abril de Ltno de Matos - P.'I'N. 

1$63, - i'SD. João· AgrIpino (23 d. abrll de 1003) 
Ruy carnetro - PSD. _ ODN. . 
LrODâtI àa Sllvelra - PSD. Danlel Kr1eger _ UDN. 

,Guidc MondiD '29 de IlUtubro de 
1962) - i'SD.· . 

MIltoo campos - OON. 
fiertbalck: Vieira .- UDN. 
Lop.. da eosta .- ODN. 
Joáu Agripino (23 de a.brD. d4 \963) 

- OUN 
E,'unco Rezcnd~ 123 ·de a.b<'D d. 

IS63) .- .ODN. . 
Silvestrt Pértcles (23 de abl1l d.e 

iD63) -. PTB. 
Noguelra àS. Gama - PTB, 
Ba.rr~ carvaJho _ PTB~ 

AlOYsio d. C", .. aJho - 1'10. 
MIguel COuro - i'SP .. 
Cattete Pinheiro Cl3 de .,rU de 

1963) - PTN. 

P) Proj~to de Entonda à Cons. 
tituiçâot;9 1/62 

(OBIUUA'I'ORIEDAO" OE CONCUR
SO PAliA INVIlSTIDURA llJl!l 
CARGO INl\JlAL DE CABREIRA 
E PROliUÇAO os NOMEAQOES 
INTERINAS) • 

Eleita em 1& Je maio de 1983. 

Prorrogada; 
__ l\té ló d.e dezembro de 1962, pelO 

Req 165·62 aprovod!> em 12 de 110. 
• embro de 1962. 

... _. 
R) .Projetoda Emenda li Cons

tituição n9 3/62 
(AUTORIZA O rRwuNAL SUPE· 

mOR EI.EI·"ORAI. 1\ l!lXAR DA· 
TA PARa 1\ REALlZAÇAO DO 

. PLEBISCll'O P8EVlSTO NA 
IlDENDA CONSTITUCIONAL N" 
, _ A~O ADICIONAL). 

Eleita em 10 ele JulhC de 1982. 
, prorog-aça.o: 

..:. a.tel:' ele dezembro de 1963 pelo 
Requerimento 78'1-62. aprovado em 12 
de dezf:lmbro de 1982. , 

.;. até !ti de dezembt'O d. 1964 peJo 
Requerimeoto I.I~ apro.a40 em 111 
de dezembro de 1963. 

COmpletada em. 23 de abr1l de 
1963. 

Memb= -partidos· 
Jet!e<Ooll C1e AgUI(!.I - 1'8. 
WlIS<ln Gonçalves· (23 de a~rU de 

19631 - i'SD. 
RUl'Carnelro - . pSD. 
·t..obQc da snvetra - E'SP; . 
Menez.. Pimentel - PSD. 
Leite Neto (23 de abrU de 19631 

pSD • 

·Elel<. em 13.9.62· 

Pr.0ITogada:, '- ~, 
~. ate 16 •. 12.63 pelO ROquerlmen~ 

790·62. aprovlldoem 12.U.62: . j 
_ .. at& 10.12.64 pelo Roquerimenl<Í 

1.148-63. aprOVado em 16.12.63. 
Completada em 23.4·.63. 

M emb~ _ Pa.rtlCSO!l 

Jefferson dOA.gular - P$o· 
Ruy carneiro - E'SD 
Lobão de Silveira - Relator··.;;( 

P8D ·.1 
WIlBon Gonqalves· t23.4.oo) ""! 

PSD 

MeD:ezea Pimentel .- E"SD 
MÍlton campos. -ODN 

Herlbaldo VleirlI - ODN 
Josapllllt Marinllo - (23.4.631 _. 

ODN ~ 
Oallle1 Kr1eger· _ UDN . ' :1 
Eurico .Rezende ,- (23.~.63) - V1~, 

CO-l're.sldente - ODN .. 1 
... Vago· do Senador E'lntO FerrelrQ) 
(23 .. 4.631 - E'l'estdente - PTB 

NDgU<!1ra di Gama _. 1'TI3. 
B_a.rros -carvaJbo _ PTB -
Mem de Sã - Pt. 
Júlio Leite (23.4.63) ~ PR 

U) Projeto de Emenda à Cona. 
. tituição n9 7/62 .. 

- .tI! 16 de dezembro de 19~ pejo 
,tAPLIUAÇAO DAS COTAS DE 111'1- Req 1 144-63. aprovado em lO d. de· 

rOSTOS DESTINADAS aOS MtJ- zembro do ·19~. 

tituição n9 10/61 . MIlton Campos - ODN. 
HertbaIdo Vieira - UDN. 
JoãO Agripino Cl3 de abr1l de 19631 

_ ODN. 

II.lEVOOA /1.. ~MENDa CONS:I'rru-
CIONA!. N' loqUE IKSTITUlU (ll 
Sls'rEMA PARLAMENTAR Dtl 
GOVllliNO fl O ·ART. 61 DA CON!J.o 
TlTUIÇAO FEDERAL, DE 10 DD 

NWil'IOS). . oompleta4a em l!l!. de e.t>rU de \S3a. 

mella em 28 de dezembro 4e 1962. 
Prorogada, 

- ate io de dezembro dei953 $010 
Req. 783·G.' ap!'OVlldo em 12 de de
zembro de 19-62. 

MembrO! - Part1d.os 
JelterSOD de agular _ l'SD. 
WUson G<>nçalVe.s 123 d. aI>rII de 

1963l. - i'8O. 
Ruy oarneu., - PS. 
Menezes Pllnentel - PSD. 
Milton CampOs - UDN. 

- até 1.5 ele dezembro de 1964 prJO Beribaldo VieIra - UUN. 
aeQ. 1.142063 aprovada em 10 de ou- EUrico Rezende (23 de ab!il d' 
tubro de 1961!. '.' 1003) - ODN. 

Eurlc<l Rezende . (23 de· e.brU de. 
1963) - ODN. 

SETEMBRO DI! 19m.· . 
Daniel K .. 'ieg"" _ ODN. 
SUvestre E'ér!ele., . i29de. abri! a. 

19631 - PTB. . 

NoJ:tUetra da Gama - PTB. 
Barros Ca-rvalho - PTB. 
Mem d!i Sã - Pb 
Aa.rã.o Stelllbl'Ucb _ MTR •. 

Eleita em 6.12.62. 
Prorrogada: ' 
- até 16,12.63 pelo p..equerunenbll 

791-11:1, : aprovado em 12.12'«12i. 
- ·até lGI2.B4 peJo Reqll.nm~ 

1.149-63 aprova&! em IO.!lI.63, 
. Complet8(b em 23.4.63, . 

/. 
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Membros - partidos 
,fJefferson de Aguiar - PSD 
ltuy carneiro - PSV' 
)'adro LudOvico - E'SD ' 
:Wilson Gonçalves (23-4-63) - PSD 
Benedito Vallad'aree ..:- PSD 
i\Mlloon campos - ooN . 
)Ierlbaldo Vieira - UDN 

l
iEurico Rezende (23-4.63) - UDN 
,penieI Kr1eger - UDN . 
'I/oão Agripino (23-4-63) - ooN 
':Amaury Silva (23,4.63) - PI'i' 
!Nogueira da Gama - PTB 
~arros Canalho - PTB 
MemdeSá-PL ' 
. Raul Giuberti - PSP 

') Projeto de Emenda àCons· 
tituição n 9 1/63 

I:RABALBO DE MULHERES li: ME· 

Leite Neto - PSD 
Amaury Silva _ PTB 
Bezerra Neto - PTB 
Vaga. do S'enador Pinto FerreIra 

- Pl'B 
Ve.ga do Sena-dor Eduardo Catalão 

- Vice-Presidente - PTB 
Vada do Senador Eduardo Ao. 
Eurico Rezende - Presidente _ 
Milton Campos - UDN 
Daniel Krieger - UDN ' t4/~ 
Aloysio de Carvalho - FI, "'. 
Josapha,t Marinho - Relator _ 

Em Legenda 

Y) Projeto de Emenda à Cons· 
tituição n 9 4/63 

(CONCEDE Il\IUNlDADES AOS 
VEREADORES) 

NORES E I:RABALBO EM.IN· Designada em 20.6.63 
DUSI:RlAS INSALUBRESl. Prorrogada até lõ'12,64 pelo Re-
Deslgnad.a em 23.6:.82 I q"Jerlmento oO,mero 1.153·03, nprova .. 
Prorrogada ate 15.1lI,64 DOlo Re. do em 10,12,63, ,_ 
.erlmento 1.150-63. aprovado em 10 Memb partl"-
i dezembro de 1963. . ros - uu::I 

Membros - P&rt1dos Jefferson de Aguiar _ 'PSO 
Jefferson ele Agular - I?SD Ruy Oarneiro - P'sD 
Ruy Carneiro - PSD Lobão ela SUvelr. _ PSD 
Lobão da SU velra·- PSD Wllaon Gonçalvea _ PSD 
Wilson Gonçalves - Relatar - Menezes Pimentel ,_. PSD 

SD . Leite Neto _ PSD 

ArODS<> Ar!llos _ UDN ) 
Josaphat Marlnho _ Sem Legenda 
Raul Glubertl - PSP , 
J .. 6 Leite - PR 

Z.2) Projeto de Emenda à 
, Constituição' n9 1/63 

(TRAlIISFERENClA PARA 11 RE
SERVA DO ~lIL1TAR DA ATIVA 
QUI! SE CIINDIDAI:AR /I (lIlRGO 
ELETIVO). 
DesIgnada em 2.10.63 
Prorrogada ate 15.12,64 pelo Re

qner1ment.o ollmero 1.1~6·6a. a.,prova
doem 101263. 

Membros _ partlda.s 
Jefferson ae AguIal - t'SD 
RU)' Caroelro - ~SO 
WUson GonçaJ ve.s - PSD 
Jose Fellc1ano _ flSD 
Wallre<kl GurgeJ - toSD 
Argeml.ro de Figueiredo - PTB 
Bezerra N e~o() _ P'I1if 
SUVestre l?érlCJes - PTB 
Edmundo Levt _ P'rB 
Eur1co Rezende _ UDN 
Milton Ca_mpos - U"QN 
Aloys1o de Carvalho _ PL 
Afonso Arlnos - UDN 
Josaph~ t Mar1nho - Sem Legenda 
Júlio Leite _ PR 

DeSignaela em 25,5, 19Q,l 
Jefferson de Aguiar (E'SDl_ 
Antônio Balblno (PSDl. 
Wilson Gonçalves (PSD). 
Ruy Carneiro (PSD) 
Menezes Pimentel {PSD). 
Edmundo Le.1 (Pl'B). 
Bezerra Neto 1P'I'B). 
Artbur VlrgUlo ,PTB). 

~:g:o p~:os I~~N>'. \ 
Milton Camp"" looN). 
Eurico Rezende (UDN). 
Aloysio de Carvalho (PLJ'. 
Josaphat Marinho (BPD. 
Aurél10 Vianna (BPJ) 
Aarão Stelnbruch U3PD • 

, COMISSõES 
PARLAMENTARES DE' 

INQUEIRI'I'O 

Menezes PImentel - PSD Amaury SUva _ PTB 
Leite Neto - PSD Bezerra Neto _ P'l'8 Z-3) Projeto de Emenda 
Amaury SUva - PTB ... V~a do Senador E'lnto Ferreira Constituição n9 8/63 

à 

Bezerr. Neto - Vice-Presidente - _ PTB 
TB Silvestre Pérlcles __ PTB ~:. ~~ 

Vaga do Senador Pinto Ferreira Adalberto Sena _ PTB 
• PTB EurIco Rezende (23 4 63) _ 0])1\ 
Sllvestre Pér1cles _ PTB MUton campos - ODN 
Argemlro de' Flguelredo _ PTB AlOYSio de Oarvalllo - PL 
EUrIco Rezende (23 4,63) _ IJDN Josaphat Marinho - Sem Legenda 
MIlton cam!>". _ UDN J1l!.o Agripino - UDN . 
Damel Krleger - UDN __ 
Josaphat Marinho - Sem Legenóa • 
Aloysio de Carvalho - PL Z) Projeto de, Emenda à Cons •• 

V) Projeto de Emenpa'à Cons. 
tituição nQ 2/63 

(DIREII:O 011: PROPRIEDADE) 
Doslgns4o, em 33,'.63 
Prorrogada: 

tituição n 9 5/63 

(DlSl'OE SOBRE O IlIlPOSTO DE 
VENDAS B CONSIGNA COES 

• Designada em 111 ,0.63 
Prorrogada até 15.1~,64 pelo Re. 

querlmento QQmero 1.154-63. apro· 
vado em 10.12.63 

Membros _ partldoe _ até 15,13.64 pelo R"querlmanto 
,151-6S, aprovadO em 10.12,63. Jetterson. de agular - PSD 

M br P tI~- RU)' carneiro - PSD 
em .. -. ar """ Lobão ela SUvelra _ E'Bn 

'Jetterson de Agulu - PSD Wilson Gon~al... _ PSO 
RU)' Carneiro - E're.s1dente .... PSD Menezes Pimentel - PSD 

(AUI:ONOMIA DOS .lUNIt:IPIOS) 
eslgilada 'em 2~.IO' 63 
Prorrogacla ate 1:>.12.64 pelO Re ... 

querjmento Illlmero 1.15'"/·63. apro\'a· 
do em 10,12,63. 

Membros - Partidos 
Je!lerson de Agular - PSD 
Ruy Carnelro - PSp 
Jooé FeJlClano _ PSD 
W11son Gooça.1Vefl - flSD 
Bezerra Neto - I?TB 
Edmundo t.eVl - PTB 
Argemlro Figueiredo - PTB 
Melo Braga - PTB 
Eurlc<. Rezende .23 .• 63) - DDN 
Aloysio de carvalllo - IJDN 
Alonso Arinos _ DDN 
Josaphat Marinbo - Relator 

Sem Legenda 
Aurél10 VIanna _ E'TB 
Júlio Leite - PR 

Z-4) Projeto de Emenda 
Constituição n9 1;64 

,2~) Para apurar fatos aponta. 

Lobão da Silveira - PSD LeIte NOto - PSO 
WUson aonçs.Jves - PSD AmaUl')' SUv" _ PTB .(El·e1ção automâtlca d<.. Vlce-Prfe. 
Menez.. Pimentel _ PSD Bezerra Neto _ P'l'B slden:e com o Presidente ela Repú· 

à dos da tribuna do Senado 
e outros. relacionados com 
irregularidades graves e 
corrupção no Departamen-Herlbaldo Vieira - Vice·Pre$lden· '" Vaga do Senador HUmberto bllcal. 
to de Correios e Telégrafos I _ PSD Neder - PI'B 

Amaury SUva - Pl'B ArgemlrO de Figueiredo _ PTB 
Bezerra lIeto - PTB Eur!ec Rezende - DDN 
,... Vaga de: Senador P'..nto Fel'- MIlton Oampos _ UDN ,1/ 

,!rI! _ P'l'B . DameJ Krleger _ UDN 
SUvea!.Te Pértllles - PTB Aloysio de carvalho - PL 
Artm Vlrglllo - PTN Josaphat Marinho - Se .mLegenda 
Eurico Rezende 123.4 83) - UDN 
MIlton campo, - Relator _ UDN 
J1l!.c' Agripino - UDN 
Josaphat MarinhO - Bem Legenda 
Aloysio de Carvalho - PL 

Z.1) Projeto de Emenda 
titulção n9 6/63 

(lNELEGmILlDADE) 

) Projeto de Emenda à Cons. Designada em 3.10.63 
tituição n9 3/63 Prorrogado até lõ.1lI.64 Dela Re-

querimento nQmero 1.156-63. aprova· 
DISPOI< SOBRE /I ADMINlSI:RA- do em 10, l~ 63 
ÇAO DO DISI:RlI:O FEDERAL E 
MATERIA DA COMPETllNCIA 
PRlVAT!VA, DO SENADO). a 
Deslgneóa em 3.6.63 
Prorrogada aU! 15.1ll,64 pelo Re
,erlmento 1152-63. aprovado em 10 
J dezembro d9 1963. 

Membros _ part140s 
Jefferson de A.gular - PSI) 
Ruy Camelro - PSD 
Lobão da SUvelra _ PSD 
WllBon GonÇlllves - PSD 
Menezes Pimentel _ PSD 

Membros -:- Pa.rtidos. 
Jefferson CIO Agu>.al - PSD 
RU)' oarnelro - PSD 
WUson QonçaJv~ _ PSD 
JOSé' Fe1IélaJlc - E'SD 
WaJ!redo Gurgal - PSD 
Argem!l'o d. FigueIredo - PTB 
Bezerra Neoo _ PTB 
SUv"!.Te E'êrtcles - P'l'B 
Edmundo LeVI - PTB 
EurIco Rezende - UDN 
MUton campos _ UDN 
AloysIo de Carvalho - UDN 

Oeslgnad., em 26.2.1964 
Jeflerson de ê,gulU lPSD). 
Ruy Oarnelro lPSD·. 
Lobão clt. Silveira tPSD). 
Wllaon G1>nçelves (PSD). 
JOISe F'eUr.J.aDO IPSD). 
kzerra N~tl. PTH) 
Arthur VlIgD10 .PTB>. 
AntOnIo- 'Juc.! (nB). 
Oocar Pass.. (PTBl. 
AntOniO Oarlo> I UDNl. 
Aloysio de Carvalllo (PU. 
Em'1et RezendP- (UDN). 
MUton Campoo' IUDN) . 
Josaphat Marinho (BPD. 
JúlIo Leite fBPD 
Aurélio V1B.nna IHPI>. 

Crtada pela a!SOluçAo n1lmerc 32 
de 1963. BsSlIlad. pelo Senha' Jef· 
ferson de Agu1a.r e mab 33· Senhores 
Senadores . (apresentada na sessão de 
30 d. outubro de 1963). 

Prazo - até o rim da sessão tegta
latlva de 1963. 

Prorrogação por 90 .na. (até 15 do 
março de 19641 em I'IrtUtl. do Re· 
querimentc número 1 163-63 10 Se
nbOI Senador WUson Gonça.tvea 
aprovado na seasão de 10 de dezem· 
bro de 1963 (21,30). 

Designação am 6 de dezembro de 
1963 

Membros (11) - ParUdos 
Jefferson de Aguta.r - PSD ' 
LeIte Neto _ PSD 

Z.5) Projeto de Emenda 
Constituição n9 2/64 

à Att!!lo Fontana - PSD " 
Wilson Gon~ve. - Presidente _ 

(Dá nova redaça.o à al1nea ti, do 
art. 101 e OI Item IX do art, 124 da 
ConstitUição Federal a fim de esta. 
belecer que sejam processados e Jul
gados nos erlmee comuns! 

- os membr(M' do Congresso Na
c!omI. pelo Supremo Tribunal. Fe
der&!-

- Os membros daa ~emblêlM 1m
l!IaIatl .... ",,100 TrIbunal. de JUlltiçal. 

E'SD l' 
Artur VlrgDlo - PTB 
Sezerra Neto 18,11.63 - Vlce-Pre. 

ildente - PTB 
MeUc Braga _ PTB . 
João Agrtpino _ UDN 
Damel Krleger - UDN 
EurIco Rezende. (23 4 63) _ IJDN 
Aurélio V1B.nna - PSB 
Secretârto Aux1l1ar L,egl<;laUvo •. 

PL-D, J. Ney Pa&o.s: Dant.aa. 
Loblo lia Stnelra - P"~ 

" 
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ÀNo XIX _ N.o 179 CâP1TAL FEDERAL QUARTA,..FElltA, 30 DE SETEMBRO DE 1964 

CONGRESSO NACIONAL 
PRESIDtNCIA 

Convocnção de sessií,Q C()l)jt.J.J1ta para aprec:ltGão <J~ vetoQ -presulenelals 

o PresIdente do Senado Federal, nos t.êrmos do art. 'iO, § 3°, da Const1-
tulçào Q do a.rt. 1°, p!> IV. do Regimfillto Comum. del:ilgn~ a scs~~o çonjunta 
a rcall/.'u-se no dia 30 !ic setembro col'tente. às :U horas Q 30 núnutos. paloS 
apreclaçáo do veto presldenclal aQ Projeto <le l;!!1 (n· 1.137·9, de 1lI6" ne 
C!.roara e 0 11 110, do 1963, no Senado) qu~ altera o art. 189 da. Lei no l* 711, 
de 28 de outubro de 1952, (Estatuto cros Fune1onâr1os PóbHeos Civis da União) 
!Ia tocante .à acumulação qe cargos pelos médicos) nns autarqu1a.5, sem pre
juizo da matéJ'1a para. essa st!ssão lã prog'tamada. 

senado Federal, 9 de setembro de 1964. 
Sena001' c .. um4o }'iOGUORA P.a. GAl'U 

Vice-Presidente. 110 e"erc1cio 
da. Presidência 

o Presidente do Senado FederíU, no$, tê;rIDoi do QJ't. 'lO, f ao. <la cano-
tltUiçâ.Q • do ali. 1·. /l. IV, "-o aelim~nto ComUlll, conv<>ca ... 4ua.s ce.s ... 
do Oont::eEso Nacional para, em :sess.ã·o conjunta á t'ealizar"sIJ no tUa 80 
de aet.embro do ano em curso, As :Jt.30 horas, no Plenltrio da Câmara dos 
Deputados conhecerem dos seguintes vetes presidenciais: 

_ Ao t>r0Jeto cte lAl noo 3.023·84 na. Ca.mara e no 84-64 no Senado, que 
exUnllIUe cargo8 e crla outros, PJ) Qua.drQ d$ SecretarIa do SuperiOr Trlbu· 
nal t,.{flltllt e dá outras provtdilncfas ~veto parcl:ti!> e 

- Ao I'roleto de lAI n' 587-A·J;3 na Cl9Jnara e a" Ul·G~ no SIln.~o. que 
estende para o exerc1cio de 1963 a vigência do cr.édJ.t,o especlal de ,.... •. 
Cr$ 5OD. 000. OQO,OO(q\lÚlhentos OllllJões de ç11lZelrosl autorizado pela l;!!i 
ti' 4.1!~. d. 1962. a tlm d. atender a de..<pe&l eleItorais (veu, tote1). 

Senr"do Federal, em tJ de agr)sto de 1964, 
senador CAMItto NootrI:lRA. DA GAKA 

Vice-rresideilte no e:s.clctC'tO 
da PresIdência -

o I're.sld-rw de Sena"" Fede"l, nos ~"mOB de art. 7D, , ao, dn (IoIISM. 
tuiç&o e do ·art. 19, nQ IV, do n.egnnento Comum, cOnvoca aa duos casas ·d.o 
Oongre~.so N$cl()n~) p!u'a, em se.ssâô oonlunta Q real1zar.ee no din 1C1 de ou .. 
tubro do Ilno E;.tt\ çUJ'so, às :U.30 boras, no Plenário da Cà.mara doa Depu
tados, conheceI em doa s/1iUmtes veto. presldo"el ... (pare1alBl: 

- ao proJeto de Le1 .0.0 4, d5' 1004 (O,N.', .que !llod1ftca a le;:islAç!\o 
dos Impostos d':! .xJUSumo e no sêJo e d€t outra.!; providênOlaa: O 

- ao Projott de Lei n9 ~.061_J3!64 na C~mara e n' 85. de 1964, no SIl_ 
nado •. qu~ QJf-era a !.leI aI;' 4.131, de 3 de setsmbro de 1982, e dá outr.as pro-
denclfw, . 

2 de E:-etcmtJro de t06·1, 
!JenJ.áor CAL~ILI,O Noam::znA DA GAMA 

Vtcc_I'rt-Sidente, no eÃercle!o 
da Presidência. ----

o Prt"Sldente do Oenado Federal. nos têrmos do al~t. 70, f 39 da cons~ 
tttuição e d..i art, 19, q9 LV. do Reglmenta Comum, convOca aa dUM casas 
do Oongresso Nac10Jll! para. em lj.eEUO conjunta a rcallzar-sc no dia 7 de 
outubro, as 21 noras e 30 mmut.o..r;., no PJenRr1Q da Câmara dos Deputtldos. 
conhecerem doa segqíntes vetos pres!denctai.s: 

_ Ao Projeto de Lei n.9 2,OS8~J3~64, na. Câmara e nO 9'1-64. no- Senn-do. 
que eetubelece normas \lare. a Uetta~ito de serviçOs e obras e ~qul~lçãO ~e 
mntetlats no Serviço PubliCO da União, e d~ Qutrn.s providêP-Qll!S; 

- Ao projeto de LeI n9 3.090··J;S·6J, nij. Caroara e n9 128·64, nq Sepa(!o, 
que tl'anSfel'e para 9. Universidade do Brasil o EEcrlt6t1o Técn1co da Ci .. 
dade Unlver~jtárla, dn D1visão dfJ Ed!!ictos PúbllCOS do Devartamento Ad· 
m!n1.Strat1vo do Sel'vJço Ptibl1co, e dá outras prOVidências. 

Senado Fedenu, em 16 de se-tcmbro c!e 1964, 
A t1ltO MOUl::A ANDR .... DE 

Presidente do Senado Federal 

_o Pret».aeutc do Senado Federal, n"is termos ao nrt:, 70, t 39, da CoroS
titwcão e do al't. 19, n9 IV, do Ree-hnento COllllUll. desigtla a ses~~o cun ... 
Junta a realb:-8t..se no dia. 7 de outubl'O pl'óxlmo, as 21 boras e 30 mWLltO$, 
pa.ra aprecIação do veto preSIdenoial 110 projeto c,o Lei (n9.124. de 1963, no 
Senado o n< 2.084-9, de 1964. na Câmara) que mo(Uf!e. o art. 16 do us
oret;o..le1 nQ &.45?, de 19 de maio de 194.3 <co,ssol1dntão das LeiS do 1'1'8.. 
bnlho), sem preJuízo da matéria parq. essa. sessão já prQgraJ1.l3d!\. 

senado Feê:-eral. em 16 de .setembro d.e 1964, 

Atrno MOUM ANDRADE 
Pre~!ct(.'nte do, Senado redcra.I 

o presidente d.o Senal!:o Fed.era.l, nolS têr.wo:1 dO a.rt. 70, § 3Q~ da Cor.!S~ 
titu!çâ.o e do art·. l~, nY lV. do Reglmento Comum, convoca as duas Casas 
do OongI:eSSi) NncioJ!\\.) para. em seaslto cOI).lunt~ a reauzar-se DO dia. 13 (le 
outubro, do ano C111 cy,rso, às .21 noras e 30 minut-ol5. no Pleni\ríO da Cã
atara. dos Deputado3, conpecel'cm dOIi se8"ulnt(!~ vetos presId.encilll!: 

- "" Projeto de r"l n9 2. toro-B-64, na C9Jnorn C n' 112-64, 110 Senado, 
que autoriza a Soc1eda4e BrMt..jeira de Ed.ucaçao a. a.lienar terreno que lhe 
fOi àoado pela União Fcdel"a,i (veto pareta.o e 

- ao Projeto de LeI nQ tO~·B-63, na Càru,ara e nQ 35·64, no Selledo. 
que dA nova redaçá() 0.0 § t~ do a~t. 77. da Lei n9 3.307, de 26·8~OO _ ]:.,el 
OrgAnlca da PrevldêllcJa soelal (veto totaJ). 

• 

~enado Federal, em 18 C:'e setembro de 1064, 

AURo MQun .... ANDRADE 
Presidente ckI S<,nado Federal 

2" Sessão Legislativa Ordinária. 

511- Le~'isI8iura 

Em 30 de setembro de 1964, às 21 horasoc 30 minutos 

ORDE1\'l DO DIA 
VI\:rOS PIlESIDE:;C1AIR 

19 - Ao projeto d.e Lei n Q 2,O~3·60 na Cu.msra e n9 84-64 110 pen:01'J 
que extingue cal'gOS e crla out!'Os. no Qundl'o'da Secretaria do Superi-o-r 
Tribunal .MUitar e dá outros providências (tenuQ Relflt6""1o sob n'" 15, d" 
1964. da ComJ...~ão Mista). ' 

:':9 __ ao Plojeto de LeI ni 5S'1.A" 63 na Câmn·ra e u? 91~64 no Sanat.:o, 
que estende, para o exere'cio de ]9-63, fi. vigêncIa do ctéd1to espe{:i:.l t!e 
Cr$ 500,000,000,00 autoriza de pela Lei n9, 4.115, de 1962, a fim de -aten-d('r 
a. despesas eleitorais, tendo R-elatór~{), .sob n9 17, de 1954, da Com!..s!;ü:) M:.:\~ .. 

39 - ao projeto de Lei n'Q ~.137MB·03 na C~m:.ua e n9 110 .. 63 lU)" ::":t
nado que altera o aet. 169 da Lt!1 n9 1.'111, de 28.10,1952 (Es.tatu~t) éOS 
Funcionários PúbUcQS Civts da UniãO) no tOCAnte à acumulação de Câ-I'iOS 
pelos médic.08, lUla lutarquias, tendo Relatól'Io, sob nQ 20, de 19-ê4, da Co. .. 
ml.ssão M1.sts. 

lJRIEN:rAÇAO PAlt.\ A VOTAÇAO 

Cédú.h n9 
1 
2 

3 

Veto ti, que lle refcr~ 

l' 

2" 
·39 



Sess:io ConjU!lhl 

;.. i SCi~ lO L<~gi.sh,-tiva. crdlr.:.hh 

Sa I .. eglslaLura 

Em 10 de ot·tubro de 1964, às 2i hor.'ls c 30 lTI\llutos 
ORLEM DO DIA 

VETOS I)RESIQ'~NCIA!S (Pard~i,,) 

10 Ao p:'ojeto de Lei 11':' 4-64 (C.N.) qUf~ modi!'ca !l l'2g'sla-ção do; 
1mp:" os de conStllnO e do selo e dá cutras pro\'idêt~elas; 

2') Ao Projeto de Lei nO? 2.e67-B-64 na Càmal'~1 e n Q 85-64, no Senado, 
que altera a Lei no;! 4.131, de 3 de setembro" de 19')2. e dâ cutra,:, pr.J\r:déncias. 

ORIEXT:\ÇA,O PARA A VOTA(' . .'\O 
Cúiula Vc~ O 

1 
2 

" 4 
Ó 

6 

I 
I 
I 
1 
I 

2 

Matéria a que se refere 

~i'ojeto que modifica a leg.slação dos impOHos 
. de consumo e do selo 

1° do art. 1Q (parte vetada); • 
~ 2Q do art. 1~ (totalidade); 
Alteração XI do art. 7Q ; 

Art. 11 e seus parágrafo!' (totalidade); 
~ 29 do art, 12 (totalid2d~), 

Projeto de lei QU2 altera (1 Lei '1[" 4.131. 
Qe 3. de setembm de 1962 

AI't. 29 (pRlavrus vetad~s), 

o Pre.ddente do Senado Federal, nos térmo~. do art. 70, § 3D , oa Cons
tituição e da art, )~" nQ IV, do Reglmento Comum, convoca as duas Casa~ 
do Congresso NacH:mal para, em sessão conjunta a realizar-se no dia 15 de 
o'ltubro, <b aro em curso, às 21 hOl'as e 30· minutos, 11\1 Plenârio da Câma.ra 
dos Deputados, conhecetem do veto presidencial a Projeto -de Lei (nú
mero 2.646-E-6J na Câmara e n9 41-63 no Senado) que organiza o Qua.dro 
do Pesscal do COllSelho Nacional de Economia, e dá outras proytdênctns. 

.Senado F-sd21'ul, em 29 de setembro de ]964, 

CAMILf.O NOGUEIr.A DA GAMA 
V1.ce-Presidente, no- e:-.::ercício c..a Presidência 

l"aço saber que .o. Congresso Nacional lIpl'OVOU, nCs tên:nos do art. 77, 
§ 1(1, da Constituição Fed~l'al, e eu, camil10 Nogueira .da Gama, Vlce
Presidente do SenO:.-:lo Federal, no exercíci6 c!a Presidência, promulgo o 
segUlnte 

DECRETO LEGISLATIVO N' BO DE 1964 

Reforma decisão denegatória do Tribunal de Contas da U1/ião 
de registro a contmfo celebrado entre () lv!intsfério da Saúde e o 
Estado de Santa Catarina.' 

Art, '}9 E' reformada a decisão deneO'atória do ~rribunal de contas da 
UnIão l'efer-ente ao regjstro de contrato ~elebrado em 4 de julho de 1955. 
entre O MinistÉl'io da. Saúue e o EStado de Santa Cata.rina~ para de~en
volvimento da campanha de prOfi!a:'ia contra ,1- verminose. 

Art, 29 .e:ste decreto legislati-vo entrará em vigor na data de sua pu~ 
blicação, revogadas as disposições em contrário, 

Senado Federal, em 29 de seten1bro. de 1964. 

CAnrILLo NOCUEIlt.-\ D.-\ GAl\I,\, 
Vice-Presidente, no exel'cício da Presidência 

l<'aço saber que o Congresso Nacional áprovou, ncs tên:nos do art. 77~ 
, 1~, da Constituição Federal, e eu, CarnilIo Nogueira da Gama, Vice
Presidente do Senado Federal, no exercÍc.io' c·a Pres1(lência, promulga o 
<::>q:ulnte . 

DECRETO LEGISLATIVO N' 81, DE 1964 

lIfa11fém O ato do Tribunal de Contas da União d.ene!Taiório 
de registro a' contrato de empréstimo, celebrado entre a União 
Federal e o Goz;ê1'1lo do Estado do Ceard. • 

Art. 19 E' mantido o ato do Tribunal de Cc,ntas da Uttião denegatóriO 
de registro ao contrato de empréstimo, celebrado em 4: de juilho de 1963, 
entre a' Ulllão Federal e , Govêrno do Estado do Ceal'â, no montante de 
Cr$ 560.000.01JO,00 (quinhentos e sessel1tft, mHhões de cruzeiros). com re
cursos provenientes da colocação de "Letras do Tesouro". 

Art, 29 ltste decreto legislativQ- entra.rá em vigor n'á dat.a de sua pu
blicação. revogadas as disposições em contrárIo. 

Senado Federal, em 29 de setembro de 196'1.' 

CAM1LLO NOGUE!RA" DA GAMA 
Vice-Pl'esiClente, no exercício da Presidência 

"Faço saber que o Congresso Nadonal aprovou, nOs têrmos do art. 77, 
§ 19, da Consttt.ulção Federal. e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice
Pres1dente do Senado Federal, no exercício c!a PresidênCia, promulga o 
segUinte 

DECRETO LEGISI,ATIVO N' 82, DE' 1964 

Mantém o ato do Tribunal de Contas da UnflIo denegatôrio 
de. registro a contrato (te empréstimo, celebrado entre (l Unfâ-O 
e o Governo do Estado do Picut. 

Art. 1" E' mantido o ato do Tribunal de COntas da União denegat.ôrio 
de registra ao contrato de -empréstimo, celebrado em 31 de julho de 1963. 

c 

(Soe;'o 11) Setemb~ de 1964 

EXPEDIENTE 
DEPARTAM:::NTO DE IMPRENSA NACIONAL 

CHEFS 00 SE~VlCO CE PUBLICACÔES CHEFE 010. so:;.Ç-ÃO elE REOAÇ.lO 

MURILO FERIRE IRA AL VES FLORIANO GUIMAR,Ã,ES 

DIÁRIO i DO CONGRESSO NACIONAI_ 
SEÇÃO 11 

\rr.ptehiJ;- Ir,flô oiícinas de te~artamento de lm~rensl! Nacional 

BRASÍLIA 

ASSINA"TURAS 

REPARTIÇõES E, PARTICULAF-ES 

Capital ~ interior 

Semestre ' ......... ~.. • ... Cr$ 

.no ••••••••••••.••. Cr$ 

Extorior 

50.00 

96,00 

rUNCIONARIOS 

Capital e Intel'lOr 

Seluestre; .............. Cr$ 

Anó .•...•.•.•...... Cr$ 

Exterior 

Cr$ 136,00 Ano Cr$ i ... .. ... . .. . . , ..... ino ......•......... 

39.00· 

76,00 

:L08,08 

- Excetuadas as para O exterIor. que serão sempre a.nuais, as 
assinaturas podell...,se.ão toma.r, ein qualquer época, por seis meses 
OU um ano, I 

- A fim de possibilitar a remessa de valorês ·acompanhados de 
esclarecimentos quanto 'à sua aplicação, solicitamos dêem preferência 
à remessa por meia de cheque ou vale postal, amitidos a favol' do 
T~soureiro do Departamento de Imprensa Nacional. 

- Os suPlelJentos às 'edições dos órgãos oficiais serão fornecidos 
aos assinantes 6ô~nente mediante solicitação. , 

- O custo. do número atra"ado serA acrescido de Cr$ (MO "I Por. 
exercido, decorrÜ:lo, cobrar .. se-ãa. Dl ais Cr$ 0.50. , 
-------+1------------------
entre a. União Federal e o Govêrno ão Estado c:!'O Piaul, no montante da 
Cr$ 50.000.00(),OO ;<cinqüenta mllhões de cruze1ros). com recursos prove .. 
nientes da colocação de "Letras do Tesouro". 

Art. 29 ,f:ste decreto legis1ativo entrara em vigor na data de,3U8 pU" 
blicaçâo, revogadas as disposições em contrárIo, 

Senado Federal, em 29 de setembro de 1964. 

CAMILLO NOGUElR/\. Da uaMA 
,vice-Presidente, no exercício da presidência. 

Faço saber que o Congresso N"a,;ional aprovou, nos têrmos do art., '17, 
§- lI?, da. Constitui~ão Federal, e eu, CamUlo Nogueira da. Gama., VIce·
Presidente do Senado Federal, nO exercício c!.a Presidência., promulgo o 
seguinte I . 

DECRETO LEGISLATIVO N' 83, DE 1964 

Mantétiz. O ato do Tribunal' de contas da União clenegafõrl'). 
de registro a contrato de emprestimo, celebrado entt6- a. VnUio 
Federal e Q Govêrno do Estar?.a do Rio Grande do Norte. 

Art. 19 E' mantído o ata do Tribunal de Contas da União denegatório 
de regIstro ao contrato de empréstimo, celebrado em 24 de mala de 1963', 
entre- a União Fed~l'al e o GOvêrno Co Estado do Rio Grande do NorÚi!, no 
montante de Cr$ 200.000.000,00 (duzentas milhões de C1:UZeiTos), COm re
CUrsos provenIentes da colocação de ~'Letras do Tesow'o". 

Art. 29 ~ste decreto legislativo entrará em vigor na data de sua pu· • 
blIcação, revog'adasi as disposições em contrárIo, 

Senado Federal, em 29 de setembro 'de 1964. 
CAl\IILLQ NOGUEIRA DA GAMA 

Vice-Presidente, no exercício da Presidê·neia 

Faç(1 saber Que O Congresso Nacional aprovou,' n-os têrmos do art. 7'1. 
§ 19 , da constituição Federal, e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice~, 
Presidente do Senado Federal, na exercício c!'a Presidência, promulgo o 
seguInte ' 

DEORETO LEGISLATIVO N' 84, DE 1964 

Mantêm O ato do Tribunal de contas da União ibenegatório 
de registro j a contrato de empréstimo. celebrado entre a Unido 
Federal e o Govêrno de Esta;Jo de Pernambuco. 

Art. 1~ E' maritido o a.to do Tribunal de contás da União denegat6rlo 
de l'egistro ao cont~ato de empréstimo, celebrado em 19 de jUnhO de 1963. 
na montante de or$ 1.000.000,000,00 (um bilhão de cruzeiros) entre a. 
UniãO Federal e o Oovêl'no do Estado de 'Pernambuco, com recursos prQ.o 
venientes da colocação de "Letras do Teso-qro". . . 

. Art. 2Q 1!:ste decreto legislativo entrará em vigor na data de sua pu .. 
bhcaçáo, revogadas as disposições em contrário, 

Senado Federa1.
j 

em 29 de setembro de 1964. 

. CAMILLO NOGUEIRA I"IA GAMA. 
Vice-Presidente, no exercicio da ::P'l'esidênC1&< 
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SENADO FEDERAL 
2' SESSÃO LEGlSLATIVA ORDINARIA, DA 5" LEGIS1,!-rTTRA 

DA 165' SESSÃO EM 29 
}E SETEMBRO DE 1964 
ilDJ'i:NCIA DOS SRt;. NDGUEI
. DA GAMA, GILBERTO MARI
O, ADALBERTO SENA E JOA
nr PAR~l!T:;:, 

As 14 horas e 
cham-6e presentes 
ienadores: 
a,herto Sena. 

'a1 lo L1ma. 
:nnndo Lev1 

;lE!~,e Pinheiro 

rr.in'5 Júnior, 

láo da. Si1v~ire.

~e'l,O barros. 

nezes Pimentel. 
é Bt-.zerra. 
.'tez Pereira. 
.!fl, •• lo Gurgel. 

:1'~8 carvalho •. 
ma c~ Queiroz: 
nírIo de M01'Uelt. 

:estr"J Pêr!.cles. 

i P,llmelfa.. 

y\iO de Carvalho. 

a:p: ... a.t Marinho 

"~ Raende. 

-:ia Steinol'uch. 
'e1io Vüuma. 
be1"l,o Mal.'inho. 

lefl!':l.o Val1adat'e.'i!. 

pf!ira da. Gama. 

o :le Mattos, 
n.:o •• ld') stOl'n. 
~~tTa Neto. 

leu BornhaWlen, 

tômo Carlos. 
i:lo Mondin. 
niel Krieger (32). 

SR, PRESIDENTE, 

30 minutus I 
Os Senh~,res 

Jf):Lcim, da Gama) - lt llsta c'e 
llça acusa (lo compareCimento de 
rs Senadores. Havendo número 

declaro aberta a. sessão. "Voi 
ida a ata. 
O SI' 29 Secl'e~átio procede à 

~itnra da ata da sessão anteriúr, 
,He é sem debate, aprovada. 

o Sr. 19 Secretát:J lê O (t:
gumte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 
D~ Sr. Pl'esidente da Repüblica, 

nOs 'seguinte& têrm..::.s: 

Mensagem nq 272, de 1964 
(NIlO .. 39, NA ORIGEM) 

Exm'). 5r. Presiden~e "o Senado 
Federal; 

Tentlo a honre. de comUlllcar a 
V. ExQ. que, no uso da.'I atribu;çtu! 
. que me conferem Os arts. 70, , l°, e 
87, II da Constituição Fedend, re..;oIvJ 
negar SflJç8..0 ao Projeto de Lei da 
eâIn.", ll' 2, 646-B/61 (no Se11lléo 
n9 41 ... 63) Que organiza () Quadro do 
Pesso!::l do Conselho Nacional dê 
Economia. e dá outra.s pr.;;vidên(';8,s. 
por considerã.-Io lncoru.tit,ucional e 
contrá:io.~ aos interêsses naclonaJs, 
em fa.ce das ra!l.Ões que passo " ~~~ 
pOr: 

A llrop.cslção foi apresentRda A. 
CAmara dos DepUt9.dos, por ~nl~ 
ciat!'J~ do Pod-er Bxe~utiYv, com 
a observância da L~i nO 3. 7f1,O, de 
12 je julho de 1930, que h-stituiu 
o siscpma de Cla.ssttiração de Car
gos dl) Servi90 Ci"lil elo Poder 
EX"!C!ltiVO. 

.,' ocorre, entretanto. que o pNf~ I 
jet.a. no curso de sua trar"üt:Jç'.c 
legislo.tiva. sofreu profunda,,, mo· 
difie-.:>côes, CD.m a cnaçã{l de nov(j~ 
carg'1l':; e üooraçfio do,;; respectivos 
padrões de vencImentos, acar.e
ta.1.io grande aumento de dtspe~ 
sa, o que o torna lnconsWucional. 
por ooj::.tral'iar o dlspo:;to no ar~ 
tigo 67. § 2°, da C::ustitulção, 
combinz.do com o art. ~ do ALO 
ln.stitt'cional. . 

/1 par dêBse vicio de in~0mt1~ 
tudonalidade, o pro.1e':.o CC,ntrf1 rta, I 
~ÚtlOO. 00 intel'ês$·J.<; n1ciona1."i, 
visf.o estabelecer pad:'ófs de ven
cimentos diferente." dos aprova. .. 
dos para Os demais funcionãr1(1s 
do P{)(ler Executivo. colocnndo os 
sens beneficiários em ~itnaGão de 
sup€rioridade em relação a é~sr.s 
últ!mos,.com'Q comequent0 agr&
va':ner..w das distor('õ-~s ~alarí~is 
existente.,,: e Que tão' grandemer.te 
vêm prejudicando fi. m.arch 1 nor
mal do administr:l.·cão pel.:'s de~ 
sestimulos que o h,to acarreta. 

São estas a.'{ razões que me levaram 
a negar f;anção a-o prolê':o f'lU r.aut,C, 
as quais ora submeto fi c~êvadu. api'c
cmção dos Srs. Membras d·o Ccn
gresf:O Nf:.cional. 

BrasOia. 25 de setembl'') de 1964. 
--H. Cat,lello Branco. 

PROJETO VETADO 

organiza o Quadro do Pessoal do Conselho Nacional de Eco-
?tom.a, e dá outras providéncias. 

) COl1gresso Naclonal decrete.: 

ut. 19 O Quadro do Pessoal da secr'etaria do Conselho Nacional de 
omia. de que trata o art. 12 da Lei n9 97(1, de 12 de dezembro de 
obedecerá à estrutura constante da Tabela anexa. 
19 O Quadro de que trata êste artigo é integrado por cargos isola

dI;; prOVImento em comlSSão; oorgos :i.sQla.dos, de provimento efetivo: 
)S de carreira; e funções gratifiead.as, nos termos da espe-cificação 
;ante da Tabels. anexa. 

2Q Os símbolos dos cargas isola.do.s, de provimento efetivo, os dos de 
~ira e os dos de Diretor de Divisão, representados pelo símbolo CE 
:doo de expressões numérica.!, terãD, número por número, na forma: 
rabela. anexa, 05 valores monetários constantes do item B do Anexo 
, Lei n9 4.242, de 17 de jUlho de 1963. 
i 39 Os cargos isolados, de provimento em comissão, de Dlretor~Geral, 
Hl'etol' d('l, ~pa.rt.amento Econômico e de Diretor do Departamento de 
inist.l'ação representados respectivamen:e. pelos símbolos CE e CE~O, 

os teU3 valores monetârlos equiparados, nessa ordem, aos simbôlo,ti 

• 

Te e TC-O da estrutura admin!strativa do Tribunal de ConLas da UI1~ão. 
I 4° As funções gratlticadas repl'esellt~das pelo símbOlo F'G, ttrâo, 

n1lmero por número, cs valores monetários des fixadas ~.U'a o QuadTo do 
PC500al do 'l'ribunal de Contas da União. . 

J 59 O., aumentos gerais de vencimentos, que nlt,aem os \,0;or.'8 dos 
stml:tolo.s retributivQS <los cargos do Tribnnal de Contas da Un.ão são ex .. 
tensivos. nas meos.mas ba.<;ea percentua1s, aos cargos de igual sÍlnoolo dQ 
Quadro de que trata -êste :artigo, 

Art. 29 A Se~retariQ do Coru-::>lho t:adonal de Economia CDmpTf't"llde; 

1 - Departa.ment.o EooDômico, fn~eg:rlldo pelo.s .seguintes órg.1os: 

_~... .\ a) Divisãó de PI'odução; 
o) Olvido d~ Energia e T:an.,>po";:U:s; 
c) DiVisão de FlUança,r.,; 
d) Divisão de ComérCio Exterior; e 
e) Dlvi'são de D':ICumentação e Divu:Jgação . 

n - Departamento de Admiru"tl'l~ção, jnl.egrado pelos seguintes órg~05: 

oJ Dlvisão do Pes,soal; c 
I"~;~.·· b) DW1são de Orç::mlcnto e Cont.abilidade. 

Parl\gl'afO unico. As D;v.sôes de que t.rata este artigO ob<:deCf'!'ão .. 
seguinte estrutura; 

I - Djyisâo de Produção: 
a) Seção de Economia Rural; 
b) seção' de Economia Indnstrinl; I' 
c) Seção de Economia Re~iouat. 

n - DiVISão de Energia e ·I'ran..<:'port.e: 
a) Seção de Energia: c 
bJ seção de Tran~porte3 

m - DIvisão de Finança.~: 

(1,) Seção de Finanças Públicas; 
b) seção de Fínant;~ Privadas; e 
c) Seção de Investimentos. 

IV - Dlvi:;ão de Comerciu ExterIor: 

c.) l:3eçao de UlLercambl0 COmercial; f! 
b) seçâo de "13f1.]enços de pagamento. 

V - DIVLsão do PesEo31: 

o) Seção de Registro do Pw:so::t;l; 
b) Seção de çomunicaçôes e Arquivo; 
c) Seção do Material; 
d) seção de Cla~sificaçúo d-e ca:'go..';; • 
e) Seção de :Vleeanografia. 

VI _ Divisão de Documentação e Divulgação: 

a) seção de Biblioteca; 
b) seção de Intercâmbio e D!\'ulga.çâo; 
c) Seção de Documentação EcOnõmicfi.; 
d) Seção de Imprensa: 
e) seção de Estatística; e 
fJ seção de Documentação Le~islntiva 

VIl - Divisã~ de Orçamento e Contabilidade: 
a) seção de RegIstros e OrçamentO; e 
b) Seçoo de contabilidade. 

Art. 3~ Os cargos criados por esta lei serão preenchidos pejos a.tuaL!! 
Cilllcionários do QUadro dQ Conselho Nacional de Economia, obedecidas as 
segu1ntel! nOrmas de enquadramento específico: 

I - Carreira de Ofic.ial Instrutlvo: 

a) os da cla.sse CE-3, pelOS Oficiais de Admjnis!·l'l1ção, classe C. 
nível 16; 

b) os da classe CE~4, pelo!:! Oficiais de Administração, classe B, 
nível .14; 

o) os da clas.."'C CE~5, pelos Oficiais de Administração, classe A. 
nh'el 12: e 

4) 015 ca cl.asse CE·6, pelOS Escriturarios, classes A e B, níveis 8 e la. 
n - Carreira de Taquigrafo: 

li) os (la. Cla.sse CE-3. pelas nqlúgl'afos, cI3S8e singUlar, nivel 14. 

m - carreira de Bibliotecário: 
a} os da claSSe CE~3, pel'ÚS Bibliote<:ários. classe B, nivel 14; e 
b) os da cluSo':!f; CE-4, pelÕE Bibliotecários, claSSe A, IJ.ível 12. 

IV - Carreua de Auxiliar de portaria: 
6) os da classe CE·8, pelos Auxiliares de Portaria, cla.s.se B, nível 8; 
b) os da. classe CE-9, pelos Auxiliares de Portaria, classe A, 

nível 17; e 
c) os da classe QE·l0. pelos Serventes e Me-nsageiros, classes sin .. 

guJares. nlveis 5 e 1; , 
V - IroladOG, de provimento efetivo, de Redator. súnbolo CE-3. pelos 

, Redrtore.'3, classes A, B e c, niveis 16, 17 e 18 e bem assim pelOS 
·t'" ~'''r demais servidores que estejam no desempenho de atribuições de 

Redator; . . 
VI - 'IsoladO, de :provimento efetivo, de Engenheiro. Agrônomo, símbolo 

• OE-3 pelo Engenheiro Agrônomo, classe B, nível 18: 

• 

--
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VII .. Lso1Mi0, de provimento efetivo, de- Chefe .de ]?Gr!;..:u:ia, súubolo 
CE-ó. );IelD Chefe àe Po!·taria, classe singular, uiyel 3; 

Vil! - l~oIsdos, de provimento efetIvo, de Datilógrafo, .sÍmbolo C-8, pelos 
Numero 

I 
I 

'1--"'-'=:-_ -.=-.-...;",e,,=,,-". .~~----"....; .- -.:;.-=-.-. _ .• ~ 

CARGOS 

1 
i 

E.WCl'i::"vr:ntes·Da.tilógrefoc, classe sipgul.nr, nível 7j . 
IX - l.5'~l~ldJS, de p!"ovimen·...o efetivo, do Telefonista, símbolo OE;10, 

pelos Telefonistas, cla.s.ses A e B, níveis 6 e 7j " 2 

L----.---------1-.. --
··}~~~~~~~{~!.i;o : :.:,::::: : : :' .: :::::: ':::.:.:.:.:.:: :-:.:::.:: .:.:.:.::.~.~.: .:( {t~~~ X - Isolados, de provímento efe.tivo, de .Motorista. ::.ímbo!o CE-9, pelo 

mctol'ista, classe A, nivel 8; . 
XI - Jeol.a<!.o, de provimento ef;ti'(o, de Gua:'da, sÍfi'uolo CE-IQ. ·pelo.s 

Guardas, claSSES A e B, mvels 8 elO; 
XlI - iSOlad""l, de pr<lviment\} efetiVO, de Estatístico, simbolo CE-3, pelos 

ESi-at·íSticos, cla~se singuhu, nível 17 j 
XIn - IsOlado, <ie p-t.Ovlmenro efetivo. d'~ Ass'stente de Org.nni?.ação_ R.u

ral, simbo:o CE-5, pelo AssiBt€nte de, organização R'nal, clOOSe A, 
nível 15; , 

XlV - !.solad.o, de provimento efetivo, (e As.~~~sor de Eci)nom"'ta Rural, 
:;imbolo CE-2, pelo En~f.nheil'o 'Af;rônOLtl?, cla!Se /1, nível 11; . 

. XV - Isola.do, de provimento efetivo, ·:le A::se.o:sOl' Econômico, s:Lrnbolo 
CE-2, pelos Ecollocmi.stas, classes A e B, níveis 17 e 18; 

XVI - Isola,h, (1p.. pn:'ihn<:ntL, efelh'o, ce T;r:lutor, símbolo C'E-4, pelo 
Tradutor, .classe B, nível 16 .. 

Art. 4t;' Completado -(). e-nquadI.ame::1t() n q'.i!! te lefcre ~t.a lei, os Cal"
'gns que: vagarem nas ç1asses inic-ia.is de cr.;-n:lIs, serão prcvid-os por con

CUl'óSO público, 
Art. 5Q OS Clrgcs em e-omiso:ão e à-s fUllÇÕ .'8 gtatifieadas comtmltes da 

Tabela anexa. eerão preehchido2, pnvativa.meme, por fUQ.cicnártos do Qua
dro da Se-cr€tar:a do co,ns:.>1ho !"ac:c:nat d= Econoi'r,ia. 

;Art. 6Q São dispensadas da. exigência de lntersHc\Q 'aS pr:meiras pro
nwçóes pal'a pref!.1chimrnt. 1 d~.:? C';'ijJC$ de eg.:-Tt:(l'J.. 

Art. 7.0 O Preski'ente elo Cúnselh'J Nacional de Economia apú5tilará ~ 
titulos dôs !el'vidOres, nos têrmos da estrutura prev:sta neSta lei. 

Art. 8° Os funcionários da. SecretfU':a do Cor.l.sell1o Nacié-nal de EcO
nomia. _cotlt~nuam vinculados 6.0 sen1ço ctvil do .Ptõ'er Executivo. subor
dln!!d-o-,g ao regime da Lei n? 1. 711,. de· 28 de cutubro de 1952. 

"- Art: 9.9" Será. -concedida: .apcs::mtaporjá, pela União, aos membros'Oo 
Ccmselho Na-cional de EcOnoffi19 .. que, OOm 70 .(setenta) anos de id,ade e 30 
(trinta) de serviço públíCO, tenham ,ou venh?ffi fi ter 10 (-dez) anos de_ exer-

çicio inmtfTrUpto do cal·go. ,. 

Art. 1(;" O ConsElho Nactc-nal de Economia, dentro de 30 (trinta) -dUls, 
fará publicar re!açã-o nominal de todos os SEUS .servjd.ores, consoante a es
trutura €stubelecida. ntsta. lei. 

Art. 11. Enquanto náo se. incluir na 'discriminação orçamentária. a 
situa~ão instítuidJ. nc,'''ta lei. as des~sas serão atend:das pelas dotações 
exl~tr-ntEs. 

. _ Art. 1.2: l!: o' Poj~!" EXEcutivo ãufcri~a.do a; abrir,' ao Conselho Naciona1 
ele Economia, o crédito especial de ,cr$ 81.600.000,00 (oitenta e um milhões 
e sei.scento.s. mil CrtLZeiros), p.ara QCon'er às despesas com. Q aplicação 
desta lei. 

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publica.çã-o, revoz.a.das 
as di.mOSiçõe.s em contrário. . 

Câmara. dos Deputad~s, em 11 de' se~embro de Ü164~ 
TABELAIART. 1") 

Conseiho Nacional de Economia. 

Pessoal Permanente 

CARGOS I,. Sfihbolo 
_______ -'-_____ -'--1 __ _ 

1I I _ CargOs !soladot. de Protimm1to em Comissão 

1 1 D~retor-Geral_· ~ .... _ ... : ..••.• ,' •• ~ ... : .. ',' ... , '-' . , , •. "., \ ~EE'.A 
1 I Dlret-or do D"partame.nto Econom.GCI ..... , ...... ,... '-'" v 
1 r-Diretor do Departamento de AdIil1.nJstl"ação ....... 'I CE-O 

1 . Djl'~tg~nJ:ic~l~~~~ .. ~:. ,~.r~.~~~~~ .. ~~ .. ~.e.~~~~~~.e:~~~) 0E~1 
1 ; Diretor da Di.Vi~âQ de Energia e Ttanspórtes do De-I 

1 part.amento Eoonôn11CJ ~ ...................... , ••• / eE-! 
1 . Diretor c.a Div:r,50 de Finanças do Departámento 

i Econômico ........ , .... , .•...........•..•..... , .• 'I" CE:~l 
1 

1 
1 
1 

, D.Ü::':O. li.1 Dr'lb:_J J:.e C:omüC.i6 Exteti6r do Depar_ 
I tamento Econõmico ".' .. ' .................. ,.,., CE~l 

DJretor de Docunll'ntaçã-o e !:HvuIgaçEó .......... "1' OE-l . Diretor dO' pessoal .. " , •.. , •.•• , ......•...... , .•• ". CE·l 
, Dir:t8r dl f DH' "20 de Ol'çatllCltlto e cotitabUídade ••• CE-l 
" .' - . 'I 
" II ('.: . l'J ,~o.., de Provimento Eletivo. 1 

1 l:i::;.s~sor Jurídico ." .•.. , ............ , •••• , ... , •.•••• /' 
50 I As~etsor .I!:c::nômIco .• , ..... ! ....................... ~. 

1 ~, .A.e~{...(:.or de Eco!J":lnlla RUral (*) .. , ............... . 
ti : Fs.t:ltlstico ...................... ' ..•••. , ........ OI •• _ •• "._. 

1 'CJntador .... "., ............. _ ... : ............ : ..••.•••. \ 
'1 ["!.ctiator •....••••••••••••••.•• ',' ••.••••••••••••••••• 

. :! 
B_·}.iotecário ............•.............. .' ........•... , i CE-4 

5 
6 
9 

,. t á' I C:E-< lll>IJ.~~ ec rIO ... , ... , ... ,.: ....... , .......... ,.,.,.... ... 
A lXllInr de POi tar.a ..•......••...... , ......... '..... CE-3 
Auxiliar de Portaria·" ......... : .................. ,... CE-9 
AuxUiar de PortarI:i. .. , ..•... , ...... ,.,............. CE-10 

. IIJ -- FilftçÕes Gratificadas J 

1 Ohefe da secretadã do Conselho .................. j FG-j 
lf'G-j 
FG-3 
FG-3 
FG-3 

9 ~'\.Ssistehte de C ... nselheiro ........... , ........... , .. \ 
9 í ,::~eret-tr16 de Çon~eJheUO ................. _ ...... .. 
1 i secretáriO do Diretol'~Gel·aJ.. ..... "~",, •• ,,",,·."·"·1,' 
1 S$cretâr1o do Direl:(>r do Departamento EeODomlCQ ... ; 
1 ! s.ecretãrjo do D'i.rl;',tQl" do Departamento de Admlnis':'; 

7 :: ~ec~~~~fo de··Di;'~ro~··ci~·Dí;l~à·o··::::::::::;:.:::::_:!. ~g=~ 
1 i Cb-efe de seção de Economia' Rural .. ; ........... ';. r FG-3 
1 1 C~çfe da Seçá~o de Bcouorn-ln [nctus~rial ...••. , ..••• 'I' F{}-8' 
1 ,Clirfe da SeçP..O -de gconomla RegIonal ••••••••• _. • • FG'::3 
1 : Ol1tre da Seção .de Energia' ........................ 1 FO-3 
1 . : Chefe tl!' Seção de Transpor~es ....... : ............ '1' FO-3 
1 1 Cnefe da seç~o de Fmanças PúblI@s ...... ,....... FG~3 
1 Chefe lia seça.o de Fmanças Prlvaóas ............... FG-8 
1 Chefe da. seção de Investimentos ....•.••...•••• ~ •• [. FG-3 
1 Chefe da Se--.;áo d-e IntercâmbIO ComerCia.1 ...••••.• FG-3 
1 1I Ch~fe da seç~o de B!l.j~anços de Pagamentos •• "" ~.. FC:HJ 
1 Chefe da. seçv:J do PessMl .................••.••••• FG-3 
1 '} Chefe da seção de comunicações e ArqUivo ........ \ FG-l!; 

1 I, Chefe de. Seção (;~ Material ........................ FG-:l 
1 . Che::e da. seçãO de Classificação de cargos ••••••••. F:G-3 
1 í Chvre ãa seção de Mecanografia ..•.........•••.••. FG~3 
I I Chefe li" S.ç.ó de Blbli?t.C\' .... , ....•• ,......... l"G-3 

1 I Chefe em Seçâ{) de Intercamblo e D1VUlgaçao ...... FG-3 
1 1 Cll..afe da seçãn de' Docurnentaçã,o Econômica. ....... FQ,-S 
1 ,Chefe cta. Seção de Imprensa ....... , ... ,..... .......... FG-3 
1 ! Cll~e da seçjio de Estatfst1ca ,······ .. ··:······· .. ·1' FGFG::~ 
1 i Chefe da. Seçao de Doc-umenta.çao Legislatlva. ., ~.... .,. 
1 t Chere da- Sl!ção de Registros e Orçamento ........... FQ"3 

1 f Chefe da Seçã(l d. Cont~bmd.d. . .................... 1' Fa-3 
___ '-"_ I . .-----

("',) E:ttintó qu.e:nd'& vàttll. 

A d~niSSão Mista incmllbida de relatar '0 Veto .• 
; . . 

1{en~ilgells do Sr. Pt'eSlde:tte da 
Repu'"blica, de 2~ do mês em cUrso: 

. ",'.J 

I .o- De agradecimento da. ·'rem.esSa. 
de autógrafos de JJecretos Le .. 
gislakvas próm'lÜgadO's: 

:M:ensagem IH'1256 (n{l ,de ci:igem 
413), com mferéncia. ao DE!Cle-;:o Le~ 
gislativo nQ 58; de 1964; 

Mensagem nQ 251 <nO dê ongelh 
414) t com referê:hcla ao lJecreto Le
gislátivo n9 59 .. de 1964; 

Mensagem _uQ 1258 (UQ de origt'JJn 
415), com referência tto DeCT.3t.o ·Le
gislativo nQ 60, de 1964; 

Mensagem n Q ·259 (!lQ de origem 
416), com referênciS! a'O Decret-o Le· 
giSlat!vo n Q 61. de 1964; 

Mensagem n Q '260· (n9 de 01' }gem 
417), com refel'ência' ao Decreto Le~ 
gisla1.iv-o n<? 62, 'dç 196·1; 

Mensagem n Q 261 (h9 de or!-gem 
418)" COm referêrlcia ao Decreto) Le
gislath'o nÇ' 63. de 1964; 

Men~':9.gem nQ Ma (hQ de origem 
4.19), com 1'e-ter~c1a. ao Decl'eto Le
giS!.ath'o n~ 64, de 1964; . 

Mensagem nQ 262 (n9 de origem 
-{'2;)L cOm re:erêllPia ao Decreto Le~ 
g}s}ativo n'? 65, d~ 1964; 
M~agem nQ 264 (nQ de otigem 

421>-' cOm referência. ao Decreto Le
gislativo n\! 66, de 1964;. 

Men.sag-e.m ri'? 268 (nQ de 6dge 
429), com referênc~ e." Pt'ójetn 1 

Lei n 9 .16-64, qUe institui prioridal 
pa.ra os feitos eleitorais e dtl. o'.rtr, 
providêncj~ (Lei il9 4.410, (te 2-..1 , 
setembro de 1964); 

Mensagem .nQ 269 (n9 de of:gc 
430). Wlll referência. ao Projetu I 

Lei da Câmara nQ lotH~4, que ~ u"l.' 
'I'iza. Q abertura, ao Poder Judic!ár 
- TribunGd Regi<maJ. tio Ttal.lPlhl) « 
4" .Região - do crédito Jsp\?cia. I 

Cr$ 323.157,10, para pagamento df! d 
vidas de exercícios findos (Lei nl 
méro 4.4H, de 24.9.64): 

Men&agem n~ 270 (fl9 de Qrige 
431). com _ referênCia. ao Prc'jcto I 

Lei da. Câmara 119 106-64, Ouer cone 
de isenção de licença., imposto') e b 
'xas que recaêh1 na importação ' 
uma. cUn1ca: móveoi de Cahl}X}, :::ompl 
tamente equipada, doada ã. UnI: 
-Norte Br-asUeil'a da Igreja. Advcn1 
cia do Sétimo Dia, que Se erlcoi1t 
no POrto de J'q()va Iorque (Lei nl 
meto 4 .• 412, dE! 24.9.64J; 

UI - De agrad.eci.mento da c'cnnul1 
cação rejerente a escolha I 

Desembargador Ant6nio Ned 
'P'!l1'a O cargo . de, Ministro I 

T11õunal Federal de .Recnrso 
Mensagem nQ 2'ii 

412) •. 
Me!lõil.gem n 9 -465 (nQ de origem .. 

422), eom -reierência. ao Decreto Le- Oficio nl? 2.371, de 24 de se1;~mbl 

f I'~·,cdut"r ............................... , .......... l 
1 \, Assist~nte dé O:~ganização Rural (-I') ............ : •• 

1 AJnloxarife .................. , .. , ......••• '; ••••• >, •••• 
1 Ohf'fe de ./?{:rtar1a ....... , ...•.......•••••• : •••••••• 1 

CE-~ 
CE-2 
CE-2 
CE-3 
CE-3 
CE-3 
CE-!. 
CE-6 
CE-5 
CE-5 
CE-8 
CE-& 
OE-9 
CE-l0 
CE-l0 

gi.S(aUvo nO 67. de i964 : . qo Br. Primeiro Secretãrio <ia Ci 
Mensagem nl! 266 (uI} de Origem mara. das DepUtados - Comunica hl 

423} , c.,Om relerêncla ao Decreto Le .. ver aquela. 0aSáI do Congresso apr 
" gislatjv.1 nÇl 69; d~ 1964. vedo a emenda do Senado ao p.r 

jeto de Lei 4.a Câmara n9 37-tI3, ql 
n -]Je restituiçtkJ de prOpos:ç6es autoriza. o Poder Executivo a dOllr 1 Ajt:1an i.e de Chefe de Portm<ia. .................. . 

12 ~lat,llt)~JJ.!o ................•........ , •••• -•••••••.••• ! 
2 il1'JtorlsLa .......... , ......•....••...••..••••..•.•••.•• ,. 
3 'Telefonista, .... , , •...•......• ' ..........•.•.•.• , ..•. 
2 Q'i:1rda:, ........ ~ .. , ................. " ....•.••.... 1 

10 
16 
lS 

20 

111 - C!!,gas Cle Carretra I 
Of;cir.l Instrutivo ......•..... , .........••.. ' ....••••. r OE-3 
Oficial fnstttttivo •.................. ' ........ , ... , , .. I' CE-'f, 
O!i-c~a.l ln,~truth..-.o _ ...... , ..................... '.' .,!., •• [ CE-5 
i Of!Clal ll1S:trubí'o : .............. "'.:." •...... '1~I"'~ CE-6 

legiSlatiVas sanctOtWdas: , 'FUndação Darcy v-árgas terreno a-cre 
Mellsag!'ffi il9. 267 (n9 .d·e origem cid~ de inarlnlla, situado, na cida1 

428), CODl t:efe-r-ência .ao Projeto de dQ Rio de JaneIro, Estado da Qu: 
Léi n9 104.64, que po-ncede ~rtsão es- fJlàbara. tendo sido a. pl'opusiç.3.o e 

,'peciaI de Cr$ 3.000,00 a 'Maria Na' za~ apreço ehcartUnhada A san!Jão ] 
mesma data.. ré SotlZ3. Ferreira., viúva do ex-mar!_ OFtClds nheira de, Alfândega, de Belém, José 

Alves F ~rreira, mOrto por afogamen~ Do Sr, Primeiro Secretário da OI 
to em serv:çd (Lei 'ht;l 4.409, de 24 de mara dos. Deputa-do.s. números 2.a~ 
setembrg de 19.6-4)-,,:. . . 2:385 • ,2.386, encamlnlumdo à .ref.L:o 
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6áo do Senado ·aut.6grafa.s doe Se$Uin-j PRPTOCOLO RELATIVO A UM..I\. I arquivos da Organização de AYlação I AVISO n° DAIIDA.M/501t942. (42) 
'teso projetos: EMENDA A CONVENÇÃO DE ClVU lntemaClonaJ .. e o secretárlO- I (41), de 21 de se:.emlH'O, do senhor 

P 
. L < AVIAÇAO CIVIL INTERNACIO- Geral da, orgamzaçao env.ará copias M!fiL:::tro da,2i Relações ExterIores -o 

ro)eto de Decreto eglsl~tivo t NAL FIRM.ADO EM ROMA EM: 15

1 

uutAntJc8:S a todos Os Estado.,; partes I' Agla::lece a comunlCação }'eferente à 
_ • N9 96, de 1964 _ I ·DAEA~,IIT",~,Eb~Jél.B.,oH, °d'" DEO.:,l_9 •• 6.,2 .• ,'.,;.-.~ .. de' ~~"signatãriOS da Oonvenção de Avla- l>romu!gação d:) Dcereto Legis!ativo 
u • '_...... ".A' ~ _::':;.., .,;.....v C!vil Inte:nac • .on,J:l Já. menclo_, _n'_44,' d,C. 1M. 4~ __ , I 

m 18;·.'\., DE 1964, NA OllUIEM) AVllH.:~\O civll Intern<lcioIUn. inaôl. ~ _ __ _ .... _ 
Aprov-a os têrl1W8 do protocolo' Re\l\l1da em seu HQ P~riod{) de S~_: bl~' ortona, Pres~dcnte da A..<;Jjeffi~ PARECERES 

que dei 7Lava~ redação ao .art~~o -481 sôes, em !toma, em 21 àe ag&.;tu da' . ~a. 1II Jifoc Donw!J. S cn:tá:'i da: Parecer 119 1 .073, de 1964 
da Convençao da OrgC!luzaçao da. 1962. . ' I ce 1 :,; ,e o I 
Aviação Civil lnteruucional de 1 , Oom-lqetando a d. esejo gerJl d~ I AiJ ... mb.t.a, Redação para 29 turno, do pro ... 
1944. ' I &tado.s Oonaattmtes de que o nCuoe- À'3 Co:n>sões de Relc.rócs Ex~ 1eto de Lei do Senado n9 15, de 

, , • 1'0 min·n;.o ce Estadcs Contratautec ter'0r,-~ e Oc ::;"61.',w:á ,)/.Icio_ 1962, 
O ?OnclfC'3S0 N9<'lOnsl decle.a: I que podem P;.dil'. tl. O:J1l"'iOcação de I nal. Relator: Sr. Lobão da SilNhb. . Art, lOl E' aprovada. a novl1 rej.::- wna. .reunlJ,o ext1'8cl"d:'nária da ASR 

ção dada. M> artigo 48 da C-onven- \ ~"dl ,1. ::'f:J?, .~t.l.J'i!r~ol· <1. clfr .. v., \;..~; A Coml.~sào apresenta a l't'daçfuo 
ção da Organização d. Aviação Oi-I çla dez. Projeto de Lei da Câmara para 2' tlU'no, do Proje", de Lei do 
vH In~ems.cional, fjrmada pelo Bra- con.,lderando que p conven~ente au- I' NIJ 178, de 1964 Senado n'I 15, de 1002, que prvibe a. 
Jlli no curso da, 1411. Sessão da A.st-em-I iil~ni.··( I')! liJl,1C"W ( .• :l·,uei1"a, q'J.,:' remoçã~ do servidor público civil -oU 
bléla. da mencIonada organizaç~i(). 1 corre~por,da. c; um quinto do total do!) I (NQ 88s·n, Dl~ 1963, NA ORIGEl\I1 I autárquIco. da pnião. 
reaHz.."ida. em Roma, em set.f'mbl'o de l'Jstadcs ConLrat~"llte.s. t. Concede p-:n[,áo men.sal espe.. Sala das Sessoes, em 28_ de set.em .. 
1962. E Conslderando que, p:ll"a tal tlm, cta, aos 1,;Ol"uutáriOé> e mU:'lc,res I bro . de ,19-64. - _S~bfZ:lttáo fl rcher, 
'" ,,' é nec/;,,,,.::ário lllod1tlcRl' a -Coll.vençlio sta . d Pre~lden,e - Lobao aa Sflvelra Re .. 

Ar.t, 29 ~.te .D-ecreW·Legll,1atlvo f'JJ.' ',de A\'i,a":i>o O,'Vil Int"'~ae,onal, .os,~ que pre. ram serVlCO e guena. t • '!' 
tr ~ t ),,'''!- '" na CampanlHl de Canudos e dá' Ia.or. - lIfene'<!es PllJlente. 

~ra. ('m vlgD1 na '\.la ,a.. de .St;a. pu-: nvpa ('lrl C:'l;('..::M"O, em 7 de de.,.emiJro . 
bhcaçãa. revogadas as dlSposlçoe.s em: de 1914 ~ outras prot·idencrias. ANEXO AO pA.RECm N9 1.073-64 
contrário, 1 Ap:'OV'Q"J, em 14 de :,etemuro de lD6:.! O COl)gres~o Nacional decreta: Redaçã.o para 2° turno, do prO. 

',de cOnfQl'm;datie co mo dispasto lIO Art. 19 Aos voluntátiQs .e m;IW~" 1I feio G:,e Lei do Senaao n9 15. de 
')lEl'fSAGE':M: N~ 121-63 pal'ágl'Mo ti da Artigo 94 da m~mc1o~ . 1962 que "Prowe a remoção do 

(Do Poder Exeautlvo) hado O'-vença'o, .. S""o'U"lte plOp"'t'" res que p ... e5l<aram Sel'Vlço de guerra 'ã" ""1 t· 
.. \.\U .... U ...,..,. "'" na. campanha. de Canudos Uca con- I .serVI t>r pUblzco CiVl OU au ar .. 

I de emenda'" dU1\ Oonvenção: di"' I quico, da UniA.o. Exce:entissimo Srs. Membros do 'I ce "9 .. a pensa0. mensal e e.;;:p~Cj~l, na \'. 
COllgrc.-:>::o Nacional: I Que no parágrafo a do Art!g<l be.se de um .salário mínimo. \ O Gungl"e.:;.'~o Nacional decleta: 

. . 48 se ..suprlI~ da segunda. fra~e e Art. 2.9 ~ pÇns~o .("·pcc1al <k que.. :' , 
D~ ncôrdo COm o art. 66, lnCl..l:(> I, :;e sW;b"r.itua pOl' "A Assemblé.il\ t.r8,:ta. () artzgõ pr.eceacnte ferá p~- . . A!~, 1~ NeJ.1hU~ serv.ç1or ... publ.co 

da U011Sl1tU~ÇKO F'ear::-.,.l, ten,ÍlO a hc...'1- p8ti .... 'Tá reallzar uma' reunl:lo 8X~ ooa1, int.ransferÍyel c ~õmente paga aO 1\ clvIl Ol\ nut~rqulc~, ~a. unrao. c~-
ra de sUb~e~8r à 3,Pl'cciação do Vo.s.. iraordinâria. !.\ qua~qu.er n:omen .. benl:ficlário e!lqulUl.O Vi\',T, renova- do com ."'en·ldQr pu. bllCO em autál'qul .. 
sas Exceleno.18S o mcluso Frot-onolo to, por convocação do COTISe>}ho da, no ato de cada pag!lmento. n pro- co,, poderá ser remo1?ido de umJ\ 1{)" 
que dá nova redação ao ~t. ~B (e) au requerimento dirigido ao Se. Va de identidade cle l"xist-flncia do cahda~e, pura outr~ sem. que "lmbOS 
da. <?-mlB:5~o de Orzawza.çao de cretúrio Qetal de pelo meno~, \l pensiOl'l.ista. os cônjuges o Sej~nl ao m~m:) t~em .. 
AVHlçao OlVll Internacional de 1944. qnintt\. par,Le do nútUeJ.·Q total de Art. 3.9 A despe.<:"'~ deconente da pc, salvo vontade expressa, m.a.mfe.5' 
consoante deHbe/aç~ a.rtotada qu~- Ji;"L<:td<J:$ Cont.rata.ntes". - execuÇÜ<) d~ta lei cel'errá à contn tada pelo servid-or, por esCrIto, à au-
do da !4l.1 Sessão 'da AssembléIa da~ . da" dotaçãt. orçamentãria. do Minis- torid3de competei'lte. 
quela entidade realizada em Roma FJXOU, de acôrdo com o dú,pns!.o no térJo da FD..nmna desllnada aOO peno parágraf,... único. O ~Lspo$to nes" 
em 1962. ' , ! pa.ri:;r.lto a ti,? Artigo 24 d<l mrncio- Sionistas da união. devendo, nos or- te artigo npJ1ca-se •. ~ambel?l~ em tem" 
!. ,'. nadn GllHVençao, em 66 () ntlmel"O d~ çarrtento,li futuros, figltl'f\.r sob a,. ru- po de pn, ao serV.J.dor mlhte.r. 
, Bl'usfilO:, em 13 da InalO d. e 1963. - \) Esta<to.s CJ'.Jtl-4bnres cuja. l'ahti- br!ca. especial "Pensões (I. Vo1nntá- Art, 2? As dlsp'ostç6e.~ deste. lei vi .. 
Jotio G07110rL . caçúo Ó l\ccessâr1a para qlle e, dita rios e Militares da. Oampo.nh1 de Cn •. goram a partit"de 21 de ahl'll de 1960,. 

. propo"t:.l- de emenda entre em vi- nudos" 1 ArL 3" Esta lei entrará em vigor 
EXP08IÇAO DE MOTIVOS DO SR. gOl'. e. . na data de sua pUblicaçãio. revoglV 

MINISTRO DAS RELAÇÕES ,'DeCidiU quo o Saol'l~t{ir.io-Gel"al da Art.. 41 Esta lei cntra.r~ em vl;ro!, da':! as di~po.si('Jes em c.ontrál'lo. 
li. EXTERIOR.ES Organiz:u;,ão de Aviamlo Civil Inter~ na data aI" !lUa. publlcnçao, revogH, . 

naeio"'''l r.ruja um' protocolo no,< das as disoOSiçõe; em ço'1tr~l'io'- Parecer 119 1 .074, de 1964 
Em 15 de nVl'H de 1963, idiomas, espanb~l. in~lês e francês, A.s Comls.sões de Se~ural1ça Na' 
A Sua Excelência o S-enhor Dontor . cad~ ~Ull do" qual,s tera a nle>,sma au- cloDal e ·fie Fiuonças. Redaç<io final do Prpjefo de De~ 

João Belchiot Marques Goulart pre-1 tentlGldade, que oontenha a propo.sta. ereto. .Lfl.qi,~ro,tírr) nf! 67, d~ 1964 
~idento d. R'pl\bJi a. 'I d. emenda .~l~r!ol'menl •• meneion,,· Projeto d~ Lei da Câmara em 14[J,.~. ri" 1964, na ca'a c/-

c • da. us.sml COmo. as. dlSposlçoes que .se N9 179, de 1964 Orlg('m). 
Senhor presidente." indicam a seguir. Relato!": S1'. LoMo da Silveira, 
Tenh() honr d tr e h J Port.ant~, de af.;ôl'do com a mencto- , (X" 1.9,!Q,-11.. DF. 19!1-t, :'l.'"A 1 (dGF.:\Il 

a a e az r ao cor, e- hada decl:;ão da Assembléia A Oonü."siío apre.senta.a re,daçfi.o .fI .. 
ilIme:nto de Voss~ Exaelêncla qu~, no O presente Protocolo to1' adotado·· Altera. . a redacão d.,) artiyo 91 naI do Projeto ç{e Decreto Leg1.s1atJvo 
,urso ~a. 14t1 SeSGao doa AssembléIa. da. pek> secretál'io-Gel-al da Orgunila~ do C6dlg0 Penal (Decreto~lej nl) 67, de 1964 (n9 140.A. de 1964, nlt 
Org~U1zaçi\o da. Aviação Qiril Inter- ção' • '.' n9 8.680, de D de outubro de 1941) Ol.sa de Ori~em) que mantém deci-
Ila.clOn31 (OAOI). realizada em Roma o' p1'85Cnle Pl'otocolo setà sutlmett- O congress.o N_acional df'ereta: são dene<:!;!ltórt~ do Tribun<31 de oon .. 
em s:;embl'O de 1962, TIa: qual o Brasll do à ratificaç-ão de todos os Estadõs . . tas da. TJniâo aQ registro de contrato 
se ,te" representar. soIL:eu ~eme!1da o que tenham ratificado 8 mencionada. Art. 19 O alt, 91 do COdlgO de de emprést.imo 'l'io montante de .... 
erb~o. 48 (a) da oonve-?çao VIgente, Oonvenção de Aviação Civil lntel'na~ j .Proce,s,·>Q pen~l pfl<<;a a. ter a seguin~ Cr~ 400.0aO.ooO,{l{) (quatroCt2tltDs mj~ 
~tltumdo.~se nõvo critério, m,ai,s_ prá- cional ou tenham aderido a mesma, te rerl.ação: lhões df' cnlzeÍl'os), celebrado em 21 
~~~Ul?:eo~oml~~, para convocaÇal> de Os instrument.o~ de I'ft'tJficaçii.o se- "Art. 91 _ Quando incerta a, de jnn!'lro de 1963, f!nh'p fi união Fe-

~. a em I8:S. rijo depo~itn.dos na. OrganizaçHO c1e competência de aCÔr<\o C-Om as der:l! e o Got'êrno do Est.<l.do da Po.-
2. A emend~, que fpl o'Jjetivo de AViac'llp Civil Internacional; normas estabeleclda,g nOS artf- raiha. COm r~{1ursCi proY;>ni€nte,~ da. 

Protocolo, firmado em Roma, n 14. de O presente Protocolo entrará em gos 89 e 9Õ, n ml.'sma firrnal"_se'á col()~açfto df> "Let'rn.'1 do Tef'O\1rO". 
,etembro de 1982, contit.ulu na. su- vigGl', no tocante 8{).s li!st,a.dos qUe o Pela prevencão". Sala das 'Sessõç:s, em 28 de seteTn-
'lWes.sfio da pll-rt.e, final do. art.lgo· 48. . b!o de 1964, - sebastião 4rch'!r, Pre-
r tenham ratificaÇl.o. na datll' em que A1·t. 21) Esta, lei entra em vigor na id t • bá ri ~ 'I' 1:) J 
QU9 J?,'l'~.sa a. ter a segqinte reda!k1ô; Se d,eposital.' o 66'.' ,·nst.r~m •. nto de l'~' d t d bll s en e. - ~o o ~(t • 1 ve!rO", ""e a-

o; a a. e sUa. pu cação, toro _ M~'ne~83 PJmente!. 
"1\ Assembléia poderâ re:l.lizar 

U:'U!1, reunião extraordinária a 
qualquer momento, por convoca .. 
c;f.o do OonseltlO ou requerimento 
dlrígido ao Seor.etál'jo~~ra1 d~ 
pelo menos. a Quinta parte do 
número total de Estados Contm,. 
tnntes" . 

tlticação. Art. 3Ç1 Re.voga,tu'se as distposições 
O Seçretário-QeJ.'al notificará lme- em contráriõ. ANEXO AO PARECER NQ 1.07<'-64 

diatamente a d'atâ (la fg:ntrada em 'vl- .4 (. .J.rniss5Q de Const1tulçiio e 
gOl' do pra<:ent.e p.rptocPlp a lodos ps JWiti1ta. 
Esta.dos pal'tes (l,a ~ta ConvençãQ ou llespo"tas ct pt!dido.ç fle fnfç;rmaçõe~ 
signatários do mesmo, _ dO Sr. Ministro E"tl'aor~iínál'10 

O pre.<;ente· Pl;OtGcolo entrªl'á em para a OOGrnanacão doo organt.')mos 
vigor, com • ,'espeito 1\, t.odo Eht·::Hlo Eiegton{ji~:· 

lleàaglf(J final do Projeto de De .. 
ereto J-egislat1vo 1t.0 67, de Ul64 
(nO 140.A, nu caS" de orge.f1l) 

FQçp saber que o O'ongresso NacIo
nal aprovou. noS lé11l1O.<;; do art. 71. 
.• 10 da OcH":titttição Federal e eu, ..• 

3. Em tais condições, solicito a 
"Vo.ssa Excelência se digne encaminhar 
o nôvo texto (:lo arUgo 4J3, (a) da con~ 
"fenção da OAOI à alta apteciação do 
Cofigl'eoSSo Nauional, nos têrmos do 
JU'tlgn 66, inciso 1. da Con.stituição 
f'eder.al, se corn isso concordar Vossa 
1!:xcelêncfa para. o· que Junto sete 
exemplares autentic:tiios de traducão 
portuguêsa do iJ}strum.ento em !o!.pre-

Contratünte que o N\tfflqUe, «epois 11.!1 
data m~nclpna,da. a partir dO momen
to em que se depositar seU instru.,. 
menta de ratificação na Organização 
de AyiaÇ:ão Oivil rnternaaional. 

:Em f~ do qu~, o Presiçlente e o Se
cretário-Geral do 149 Ferlodo de Se.s
sõe!i da. Assembléia. da Organiza cão 
de Aviação Civil lnternacÍi)nal. devi
çlamente tiutol'lzad05 pela A~sembléla.. 
firmam o J)l'E'<;.ente Prowçolo, 

Peitu em Rama, em 15 de setem
bro de 1982. em 11m docum~nto linl
ca. redigido nQ~ lçlimuo.s espanhol, 
in~lês e fl'anc,és, cada Ulll doq quais 
tení R me.<:ll1a. antenticidade. O pre
sente Protocolo ficará. depositado nos 

..•.... , . , ...... ' ...... , .... ' , .', P resl-
d~nte elD Senaqo Feqeral promulgo o 
seguinte .' 

Aviso n9 6~, ~e 21 de setembro, CDm 
relerêllcja, _ a req.uerimento dos Se,. 
nrores Senaà.or~· Desil'é Guarani e 
Adalberto Sena: 

f! DECRETO UEOISLIVTIVO N<l .,., 
- 1984 

- do Sr. Mfhistl'o da Viaçãç. 
Obtas Pú61lcas: 

Ayi.sos de 24 de setembro: Mc.ifltem ulp do Tribunal de 
N'9 B=-279. com refel'AncIll ti!> Re- COJ!ta~ da União çle/legatório de 

querlmento nP a07-64, do 61'. Se.nado! registro a contrnto de emprp~tim:>, 
Adalberto .eena; celeàrado entre a U1J;ão Fr.deral 

NIJ B_200,' com referêncIa ao Reque· e o Govêrno do Estado da pa~ "'. Aproveito a oportunidade parn 
"~ovar ao Vossa Excelência. Senhcn' 
J'!residente, os l?rotest.os do meu maf.<; 
I»"ofundo re."pe1to. - Hermes Lima. 

Mmento nQ 280-64, do 81'. Senadol' raiba, 

R~9P~1~~~a~om reffn:;n~ia "W ire. f O Con9"rE':>=o N:l<,"ioU>''I1 d\'''-:et~: 
querimento lÚ' 275,&-:;, d'O Senhor S~· Art., 19 F.' ID'lnUpO o aio do Tri
nn-dor JOSé l!;rmírio, Ibunal de contas da Unjl1.o denegat.ó~ 
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'tio tl~' r:_ .. ~_o :'1 C'"\:1t.,·\1.tQ de em- dente do Senrtdo Federal promulgo () 
l!:t'~~:mo, {·t!~ I;:,":uo ('IH 21 de janei-! se:;uinte 
,l'O de 1953, no montante de cr$ ····1 DT.i'CRET() LEGISLATIVO "N.>;! _ 1004 
.• .r;·;:J.L<cu or... ~quat.r,oecntcs n1llhúe:S1 ).:..O - •• 

'de cruzeIros), entre a União Federal Aprova (1. Com:e·n.ção conc:e~~en-
'e o Go,.ê·~ J d-) Est8.do d~\ Para1ba, te à" a:iscriminação em materta M 
..... C!)rI1 rrCllrE.Q!> pl'oyçnientes dü coloca_ empregO e de proFssão~ cO'lU.(lui-

ç:"jo de LeUns do Te.<:Quro". . da C"tII .. Gtneb1'~l. 

Art. 21' ii;.ste decreto legl.sl«t: .... o en· O con~;res.so Nationa1 decreta: 
tl.· ... iY11 .em vigOi" na dnta. de .. sl}:t Pu~ o' • 1 . -o 
blicaçao ,'e\'og:2dus aS dl~posl\,QeS em ·.Art. 1.. E .al?I'O~.a{.9. a~ Començo. 
ó;orltritri~. ) concerneme tl._ dl.'iCrmllnaça? enl ma-

téria d e-emprego e produç.lo. coru;ti

Parecer n9 1.075, de 1964 
Reàacào fina! do Projeto de D·e

ereto 'Le,,.j,,lotirJo n.? 35, de 1950 
11:>1 790. de' 195z. na Casa ae 
Origem) . 

::'uida. em. Genebra ,em 1958, na.. 42.~ 
3e..o:.são d" ConferÉncla Internacional 
jo Trabalho. • 

Art. 2\' :@:~te decreto legislativo en
trará. em ~jigo ma data de ,<;ua publ1~ 
CJ.o:;ão, revogadas as diSposil}õts em 
:::mtrá,'lo. 

~ 

i 
Aloysio de carvalho - PL soais de que cada, um dispõr. a hu· 
Há orad.ores lJlSCl'lto..'l. . de que as Irmãs possam cCfnstruir. 
Tea a palavra O Sr. Senador Gmdo ê<sse hospi.tal para atendimento (l. um;~ 

M01ldin, por penlmta com o Sr. se- cidade de pop.ul.ação tão labotlosa (.0· I 

nndol' Lino de lYLatos. mo a do Município de Cnrlo'3 Bar_ 
O SR. GlJ1DO 'MONDIN: oo.sa, 

S . d'''O ) 5 P e O SR. GUIDO MONDIN .- 80 l 
t em· revisão O' Of\.loU r-r. r. grato ao a'Pa.rte do nobre coh:ga. Se-, 

sldente, 81'S, senadora"'>, nem. sempre nador Aarão Sternbruch Que, tunta 
as ruzões qUe no~ trazem à tribuna comO. eu, co.nhece o que faz e o que 
~ã:} de ordem nac,ional. Nem sempre, será. o. Hospital São. Roque, 
l ;tdentelne.llte., . .e:nvw.vem. pl'oblemM Natura.lmente, não sintc mui/.) c.J_ 
Ilh,.t.:;l'Cs. n. nos preocupar ne.:ta. vossa r.a@etn em aplear para que meUs CJm_ 
t3.rdt. de represehtante.s do pOV"o. panheJros apresenten\ emendas no O~

Qu~'.:;tões 11.\., talvez muito m313 de çamento no sentido de at.ender. o Ho'>
ordem sentlmente., qne nos levam a pirol São Roque. Sei que cnda um 
falar, 1>~lra. reglst,rar foltos, ... .coníeci~ tem problemas: em relação a se\'5 E,
mento.s . .seja flnakttente- () que fôr (jue tados. Ma.,>,. se o. fizerem. cre:.o Que 
nos ..J.mpelem Qo tanto por motiv~1 estarão praticando ato da n1.11is pro
mesmo do ooraçã'o. E t o que fu{!o, .funda humanidade. 
neste momento, ao registn,!' c tran.<;- Conheço as obras do Ho.s.pitJ.a São 

Rc!t:tol': Sr, Sens.d.or Lobão. da Sil_ 
veira d CUrso do 5\1 ano ae emancIpação de Roqu.e. "E' realmente Urn eml::.reel~di ... 

presta.ção de conla.s a cola do 1m· um municipio. gau.cho. ~.. mento lmpressionnnte pelO arrô:o das 
.. PÔli:fo de Renda recebida da3 Prejei- Antigo distnto do MunlC1D!G" ue OI'.· Irmãs passionlst.a.s, porque foi e é nE'-

turas Municipais. t·iba.ldi Carlos Barbosa 6 llJ"J""" flore.'!. ~eSSál'i() muito nrrôjo para, lh.lquelas A Coml$ão <1pre.sent6. a redação ti. 
nal ÔO PrOjeto de Decreto LegiSlatIVo 
11Ç> 35. de 195{) \n<!' 790, de 1950, nf! 

· C9.S:t de origem) qUe apro\'.o. o Acor
do sôhre privUcgí.os e Imunidnde.s 6ft 
Organização dos Estarl.os Amerl~nno.:i 

d..'l Prefeitura Municipal de eent'ê 'municipio \rioghtz.tdeuo.,-e. Tem par.age115. tomru·. a iniciativa de \lm~ 
Conceição do canidé, P!: êle O nome de \UIn ex-oo';crn"do::, obra d etanto fôlego. Quando, ama .. 

ó.a Prefeitura Muulcipal de Ga.ucllo que marcou o. SUtl .pAS<\B.genl nhá, (} Hospit411 estiver eu\. pl-ellO fun ... 
rpubi:, PE; na. História, c, lfRrticula.rmente, na c!Otlament.o, a.<;.<;jst1ndo g. populaGã() 

- da Pre.feüura Municipal de poutka do Rio Grande pela: ~\ta con~ densa como a que 'JYe. não apella.9 
· fIrmado pelo BmsiJ o. 2"2 de setembl'c 

de 1949. 
Ceri'"s, GO; c duea como egcelente adD1lulStr€tdor. no Municipio de cnrloo Bar'pc.m, mM 

da prefe~t,ur& Mun!cipat de E pertencen.do Cn:rlos Ee.l'nosa a re.. nO.:"; Municípios ViZi!1hos. etttii.c. em 
Sala das Ses...<..6e.~, em 28 de setem~ 

bro de 1004. - sebastião. Arc1ter, Pre~ 
a1dente. _ Lobão da S1lveíra~ Rela
kI·tor. -'Menezes Pimentel. 

sapuea:n, RJ; gj§..o de mais intenso tr.r.balho do !\1.eu StUt. utilidade nles:na teremos comI) 
- . da. Prefeitura 1vlunieipal de EstadO, Qunndo f',fcolhcram o ll:OfiP. qUI} um pa.gamcnt-o ai) nosso esfôrço 

;1oc.aina.. d,~ Minas". Ma;. pará () então distrito fizerrun-no em de hoje. . 
- da prefeitura. MuniCIpal de homen(lgcm a. alguém que, realmente, O Município de Carlo.<; Barbosa vi .. 

,-ANEXO AO PARECER N' 1.075-64 
Camp~na Verde, MO; coadUlláva· sua. person.s.1idade COm & zinho de Caxias t10 Sul, a "f':'l.;Jl\a1 

- da Prefeitura MunIcipal de ?ujaaça daquela zpna de trabalho. Cc Vinho", tambem produz :1. u>,,, (' o 

Redação finar do Projeto de De
creto Legtsmtivo n.9 36, di: 19511 
(tW 790, de 1950, na Casa de OrI
gem) 

GUlricema, MG; Cinco' anos de emancIpação COt\tolJ, vinho, a~n1 de ca.ra.etcrlznr-lhe 1 ;' .()_ 
da pre-feitura Municipa.l de CarlOs BarlJo.sa. nd domingo pnssc.do. duçã.o <Wmo barota: e o trigO, que ~5..0 

MinllG N!)vas, Ma; Talvez () acont.ecimento a que me re· o.~ de m:\i'or importân<:.'a. NQ !lUO v J) ... 

da Prefeitura Munlc1pal de fim mula. e;"1>resseiaos nobres CO,:"?;R1\. douro talvez tenhamos oportunidHde 
Vatgem Bnnita t MG; particularmente à.queles qUe não 00- de levar daqUi dQ ·Sensdo um~· cr~', ü-

- da. Prefstura MunIclpa.1. de. nh~~m o- ruo Grondo'do 8lt1. ,'(ma. paTa vis1tar caxias d..J Sul e ver Faço saber Que o Congres.so NacJo.~ 
nal aprovou, nos têlmos do art. '66. 
n° I da. Const.ítu1çbo Feder!II e eu, .. 

Muriae. 1v!O; Mas, M registrAr o evento. fRçO·v a. "festn da uva", ao no-SSo ver uma 
da Prefeitura Municipal. de COIU conhecimento Iprofl.l .. '1do de causa. das prOlnoçócs nUlis imporrante.s da 

•.. ' ...•......... , ......•.•.. ,., Pl'es!· Novo cruzeiro, MO; até porq\le há utn..a. ]}articularlds de econom1a do Rfo Grande do. 2u1 .. Faço; 
- da. Prefeitura. 't.funIcipaJ de que me toca Os ~entIrnent.os pOTque (lffide logo, ti envite para que estcll-· d.ente do Senado Federal proltmlgo o. 

seguinte Passa. Vinte. MO;' mJnha mãe em nat1.U"Bl dalI. . dEtm a. vista. ao Munid-pto de C:lrlOS 
da Prefeitura :Municipal de O Muni\:ípio de carlos Barbosa, no- Barb-O.:õa. onde irão conhecer H...I.3p1 .. 

n=: RETO LECHSLATIYO N' .- 1&6< Babar/l.., M.O; . bl'es colegas, empreende uma.. .1Ql1.ta .. tal eáo Roque, em. cujO" favor o· Se .. 
- da. prefeitura MunieI.pe..l d~ da de pro.sperida.d~. Tt'.ID C}le. hoJl'e: nadar Aarão steinbnlch ncatxm ti edt .. Apr01Xl o Acôrdo sóbre Privile

{fios e Imunidades da· organi!ilÇão 
aos Esbc.dos Americanos. 

São JOão .Evangelista.. Mq; . uma. metalúrgica, a «Treffiontina' r1gir ao..'> companheiros um dPêlo, para 
- dá. Prefeitura "Muruclpal de qUe emprega. nndaJ menos de tre,>;'-,!1.· que com .suas ,'erbas auxiliem a con .... 

D Congr!,sso Nacional decreta.: 

Art. 1° - E' Rpro.v!ldo o acórdo 00· 
bre. Priyil~ioo e lml.m1d-a.d,es de. Or~ 
gallizaçbo dos Estados Amertce.nos. 
aberto à a.ssinatura. dO.;: .Estados Ame
ricanos na. União pnn ... Amalicane., a 
r.15 de maio. de 194'9 e til'me.d-a. pelo 
.: Brasil a. 22 de .setembro do me.smo 
uno, 

Art. 2' :s:st~ d.oreto legl.slatlvo .n
tral'á,. e.m vig'or na data. de sU}L ))ub·U· 

,ç.ação,· revogadJ.l'" as diSposlçôos em 
: -Çontrário. 

Parecer n9 1 ,076, de 1964 

I Re<laçiío Ih ... ! iío ProjcÚl CW' De
creto Legislativo n.9 7. de 1964 

I (n,' ~1-A, de 19&3, >UI Ca3a 11< 
, Ofigem). 

Sá{) Jo.ão Del Rei, MO;' to" operários, o que s1gu1f1oo multo clus't1.o de ta,o necessár1a e grandiosa 
- da. Prefeitura Munleipal de Pal'Po, o pequeno Mtmiefp10 que é. Afo~ obra. l 

São José do Alegre, "MG; ta, essa Indústria. de m.ator import;1n.. Cun êsU! ""esto, Sr. Presidente, eX" 
-. da. Prefeitura. Munlclpal d.oe cia. (lnl'esentR aInda. trê.-: Jnd'.lst.r,?~'\ !o • lk 

Sol"'d" d. ',llnas, M~',· ~ d d l'~ p.rimo a manifeseaçã:o dQ meu jub 
0Wl "",.' U' -de la.Ucínioo, eis QU, e. o. gn o- e eh,e, C I B '" \ • 

.4~ Prefeitur~ :Mulüc\pt\l de "" ~f te ~Or l'er que ar os ar..,...::"" em ? "':1\., 
-..-.. nEl.quela. região, '" par" Cl~lUr:.lf'U· ascen.<;ão. festeja o seu primeiro qüin~ 

Tombos MO' ouIdado J>elo,s agncUltons. outras do.· l'ó t ' _ ~~ :?fefeitura. MUn!clpa.l, de . ,..,.,.' . H' 1 a n qUênio de emanclpaçt\.o.. Evt:re ..lUA) 
......... te dtferentes 1nUUó;lotr.ú\S. -:-a.tRJ; ...... f 1. J viVe o Município 80S diiiculdades d~ 

Ag11<1._ i~Il~P; Pl~fr'.:tura. :MuniCl?VIl d: a at,ivld.ade 'da C01~una, ri~grnlldf:n.'S!: todos OS Município.,;; Bra3Ueiros, e n< 
"\.IA'" y- lndust.rl-ns de vassouro.·!!", vu!le, y.{'-.. ~ t te ., . I t •• ( Mendonça, SP ', . '. caso ver en , a sua. R-umm S r ç.a 

,~ d tn~l1te.s, malhaJ.·!a.! ~te. #, • I h' à in.!:!: d 1 (}s par! - -da. Prefeitura. 1.turJc""al e E' um munlcipl.o l1em. serY:{IO ~L' v l'e OJe fi ",un. ~ e recl;rs, 'j 
Nova _• 'lança, SP," ... f' na eXéfc·cr as sua~ funçoe~,>. Si! }rn:'''''~ ,c ~ e.5oo1as: um g.ini:lo::i.Lo. unC10naVfl. • t 10 d 11 1 ., ..3~ "----feitutA Munioipal de to.. ~ ·raso, por exerrrp , O reco lln en..., 

UI:Io ,n..;- rede m\tniclfJ.S1, enquan inumera& t - 1_ U'- I 
Pilar do Sul, SP; cola...: elementares, a.tendendo õ. in!ê.n. pt'.ov Govêrno da mao (.a p.;trt;.e quo 

da Prefeitul'4l .Uuntciplll de ela de todo o ll1un1ciplo. cabe aOs l\-Iunicipios. quanto aos Im 
Sal"esópol1s, SP; postos de Renda. ~ ao Impôsto d,e Con· 

_ • da. ,I?refüitura MuníclpeJ. de Princíp"lmente càra.cterizn, hoje, to sumo. ~te atra~ acarreta a-:: r-r.u.nde 
Sete Barras, SP; Município de' Ca.rlQ$ Barbosa. U;ID t·1l\~ .. dlticuJdant>s que os mmticIf1:iOS en' 

_ d.a:. Prefeitura Municipal de pr..eendimellto que G.e de .... ·e à. m!Cl'~ UVa'" rentam. Fáz.-endo consta!' nos seu: 
Oândido Rondon, PR; e à atividade ll.poStolal" das Irbã.9 orçamentos verba.s alenbdas ex}) b~ 

- ·da Prefe~tul'a. Municipal de passl-onist9.s. Refir~me nO. H9Spital n? sJprimento da gnião. plo.l'a l:lepJr 
Ibirama., SC;' São Roque, que, tem sido motlvo de 7erem·:S6 de1ag pnvada.s "P~:~ de 

- -d.8. Pl·efeitura. MUniCipal de atenção em nossa :,·ld.a parlamentar sení'olv1mento de sua ~dllU~l.lSt!'Qç.ã.( 
Se:n.ador LobiQ d.a SJ.1~ Urubicí., se. por tsso que, -pt:eocupadcs com a. sua po~emos imaginar M Sltua~M'~'i C"!'ltl 

O SR, I'HESIDENT.E: ~ ":' ';~!r "1: cOl'1.&t.rução e com Q obrll assistencial C1S ('onr qt!f'o S(' defrontam. :-~1.tl ;dar· 
" Rell\t()r: sr, 
\'eira 

j' .A .OOm1.s.sAo a·presenta. G. r~a,,~Q fi· 
/la!' do Projeto de Decreto Leg'slal1· 

i: ~ :: ~:i~e~9 ~~A, Q~Ov~&3e: 
fConvençâo concernente à. dtsCr1mina~ 
ção ~ matéria do emprêgo e de pro-

!
I fissão, concliiida em Gene15ra ,em 19':)8. 

, Sala. das Se.ssOOs, em 2& de setem prQ 
de 1964 •. · _ Sebastião. Archer, Presi .. 

I d-ente. - Lobão tü., Silveira. Relator. -
MCUe266 Pimentel 

(ANEXO AO PARElCER NQ 1.~16-1l4 

Redação final do projeto de De~ 
ereto Legislattvo n./} 7, de 1964 
(n.9" 2.1 .. A, de 1963, na Casa de 
origem) • 

r r'açO saber que Q Congres.so lhc\o
nal aprovou, nos têl'nlOs do art. 66, 
m I da. Con.sti t.uição lI'edel'.9.1 e ~u. . .. 
, ........... ~ ................ ", PfeSi.-

que desenvolve nAo, apenas no Muni.. ;nente no CJ;5~. de c~r~os Ba ~b(l'!}: p~i. 
(Nogut!ira da. Gama) No expediente C[llio de car10s Bat~osa, mas em t6da "e-ndo o PrefeIto imcmdo as obras d 

lido figura. a. Mensagem nO 43D (nú ... a r.egjã,{) temos feito con.-;tar do orOa. constr1;Ição da. l'êde doe, água. Co esgO 
mero 272 no Senado), de 25 de setem .. mento verbas que. quando são pagas, t-o,<;. VlU·Se obrIgad? ,a d.eter OSr tr~ 
bro. em que O Sr. Pre.sldentie da. Re .. sabemo. que o sã-ol da maneira. ms.1~ balhos po:rque o MmlStén odn. \ Jaça 
pú.bIica dá. conhecimento ao Oangres .. penosa S levando as pacitntes d!rigen- cortou-lhe, pw fôrça dQ pLano de ecO 
50 Nacional do veto que opôs ao Pro-- tes do' nosocômio a um ingpnlc es- nmJl1. a p'arcela de cinco mHhões des 
jeto de Lei nO. 2.646, de 1961, na. Cã." íôrc:o 'Para. conseguir r.eeebê-las do tJ.na.oos Q éSse servi'ço públl~.") Se, 
mara. ~ n9 41, de 1963. D() Senado, MinLstérlo da Saúde oU de outros Mi... Ato Institucional nos permitir Jec:Ul 
que organiza·o. Quadro do PessOal do niSté1'ios. 50S poderemos evitar continuem as va 
Co.nselho Nacional de Economia e dá . ~ letas a.bertas ao longo das ruas da Oi 
outre.s prcvldências.. O Sr. Aar(fo Stehr..bT-uch - ~erm!te d&de, sem po.ssibtlidade de as Ob.1'3 

. '.- V. Exa: um o.'Par~1 (Assenttmento pros.."€gurrem por falta de meios. 
A fim de conhecerem ("lêsse v-e-to es· do orador) _ Recebi, há .poucos ln5· 

ta presidência convoc~ somAO COllJun.. ta"fites. viSita das Irmãs Passionistàs O Sr. Ed"nundo Levi - permite "1 
ta óO Co.ngresso NaelOUfl B r-eal1z.ar .. Q.ue me ent!'eg(lrall,\ '\Un prospecto s6- Ex(\.. Ul"n aparte?-
sC no ~a. 15. de outu'bro~ do ano &Dl bre a construção. dês.se hospital .no O SR. GUroo MONDIN _ Pol 
ÇUíll'SO, .àS 2'1 h<lras. e 30 .e~uto.s, no municipio que coniemOl'OLl, domingo não. 
plenário da Câma.ra doS ~utados. próximo -passado, o seu quinto Bno de-

Para a Comi.s3ão M~ q~ deve .. exist.ência. creio qar OP01'tuno V. O Sr. E,d.mundo Levi - v, ExG 
...,.......... ....... .•. fazer um .pêlo aos Srs. SenA- disse ,de inicio, que Carlos Barbosa. 

1'J. ~:~~l~~O dêi~~~l 0:' ~ '-lV~"'" d:;r0i; para ctl!e lnsereVQln uma quan- desconheCidO da maioria. dos senh< 
Edmnndo Uvi _ PTB tin, m~mo dlmtnuLa, n!l.~ vel'b3.s pes. re.'> Senadort>s. pOI' ser um peqltel\ 
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Dlunlclpio do interior· do RIo Qrande cntf.ndeu de 6llv1al' 4) projeto ao EJt~ 
do Sul • qu., por liso mesmo, • 00- cativo p..... nilo "I que 41ilgêneia, 
tthec:do apenai dos representantes dA.. Ora., trats-De de um _pagamento de um 
queI~ Esta<lo. 1(ta.. .ó O tato d. V. abono do ano _de 1950, O projeto de 
~a, fazer a exposição que eJt,á, ta.. l-el, mmbé-m nao tei por que, 0011-
!lendo no moment<>, vem colocar Car .. t.inua 110 Executivo, com -isso letend,o 
los. Barbosa. em plano de igualda-de Q,. sua. tramitaç,áo. 1mpos.'>ibiltt:mdo 
Cvill oa demais importantes lU-un:c1- ql1e se faça justiça. aos fe:-rovlá1"lo.s 
pi03. V. Exa. demonstra a. existência a,p1'esentadcs do Rio Gl'ande do Sul. 
de uma. popillação laboriosa que qUe1', P.ep8tidas vêz-e.s ocupei a tribuna. com 
:realmente viver e construir um Brasil o mE',::m:~imo a'pêlo que OIe faço, O 
prl."·,iJero. Ne.::se seu esfôrço, porém j Exec;,1~ivo qUe nos de\'oln, o proi:;'o de 
encúnt.ra. 6tHce,., que nlarcam tôda a lei1Jara Cj~le pOSSGmos fal'Jê-lo rt:lmitar 
vlda, não só dso municípios mas, prin.. nesta Cr.sa e para Que, ~e uma Ve2 
cipalmente, dos Esta.~lo smcmbros da FI' tôda-s, aos ferroviários 1n.f'.it.y;:,s do 
Federa-ção, E' a conseqüênCia dessa Elo Grande do ;Sul, s.eja pago ês~.e abo
inversão de po.Jção em que nOS eu- no, 
contramoo na organização bl' .... silei:-a, i!oo freqüentes, são oontínua.s, .fIs re
O pouer vem da Un~ão si)bre os &5- clanmções que recebo de fen'oviár1Q>5 
tados e sôbre as MunicipiO;.j, q'lando do meu Estado, Repetidamente reco· 
dever!a. ser o eontrá.!'io; a União de- bo telegramas, memOl'1ais cartas do.', 
ver~(I, ser a soma àas yon'!:ade..:; tio.s ferl'oviál'io3 do R~o Gr-ande do S;tl no 
pO(l~.!'es que pal'tiriam dos mlUl~cipi-:;,s c.:c.::: . .), tado ccntiuua como eJtá. 
e Ch3J!u'làm a ela, através los ~ta- ::ll sp~:Jria tamb':m, ao nc;~~ .. Se~ 
dos. lbso é que repre:senta., verckH.l.ei- D.ador Daniel Krieger l:del do -.30· 
lamente a União e não o que existe vemo ·ne"l;:a r- ~ 1. p.ara. que ';';; e.n1.pc
aI. Para que .. e con-ijam êS,.<,es m:Hes nhe junto no Chefe do Pilder Exe· 
Qu-e .são gel'ais, em todo .... 1,)" mUl1!ci· C\.~l-~V(;, a fim de qUe fus epro;eto de ]e-i 

. PlOS, é preciso que tomelp.os posiçf.o re~u:;:ne ao. senado para. q1.W possamo."i 
<tl!crente, invertendo a conc,;llção rei- .,r ','E.Iona:' 11m as~,l1nto qUe tem ira
no.nt-e principa.lmente no que :5e rcfe- ~\:10 6.-?s, fe}TOviârios do Rio Grande do 
re ao pre.sldeuciali.smo, dando ao) Brasil 1:iu1, ~d,(,".l,dacte..3 e i:1quiet~ç§.o, 
uma orgalllZaçoo verdadel:'amente fc_ . -;4."- '1, q::, '._ , -,1~':? !.""t"'!,~··:() !~~::lha 
derativa, a fim de que ~inmos dessa lmel:~'ençao ne trIbuna esta tarde. 
falsa. federaç.lo que-, na verdade, é (MUhO bem! Mnito beml P '~~, "3) 

um Estado Unit6.rio e possamos fazer O SR. :PRESIDENTE: 
chegaI' ao poder central a. voz dos 
Ulnis 1Qn.3inquos munlcLpios do Brostl, (Gilbc-rÍlO Ma.rinho) - Tem a p3_ . 

lavra. o nobre Senad~r Aarão Stein
bruch. 

O SR, AArw'íO STEINBRUCH: 
(Sem tevisão do orador) - Soro Pre~ 

ai-dente, quero ler, pa.ra que conste 
dos í'.nias, decl3.-!'9.çáo de principlos, 
face à coltjuntura, atu:tl. do pa.rtidc' 
que tenho a honra de pl'C~idi.r, o Mo
vim-ento Tra.balhista Renov.::\dor. 

2 a seguinte: 

= • • .s 

ta em práUce pelo atual GOVêr-j c:t., IOlic1tan.do~lhe.s o ImpaJ'O que o 
!DO. A título de comÜ'at.e}· & in- regime democrático deve dar ao de .. 
tlação. o que ~'8 faz, Ç,m vertia- (!'~,volv!mento da. ciênc:a. t" da cultu .. 
de, ao congelar os salários sem Ira. particularmente no amb:ente uni ... 
congelJar correspondentemente OS versit.ário, 
preços, é impor às massas traba.- Mas, aJ)eSO,r disto, nbu."iGs foram 
lhadoras um ônus Cfe!eente e já pmticado.!t e ainda. não ceSt:iaram. a. 
lSuperi~r à sua. C3(paC!dade d~ ponto· de, l'ecentemente, o Professor 
:resisWne-1a; Paulo Duarte, de Sao PDulo, igua~ ... 

f) pugnar pela adoção de uma mente insus1Jt'lto it vida dC!l1ocráU .. 
política e-conOmico-!inancelr ao .. 00, ter dirigido longa curta ao jor

paz de ~egUl'ar :), contlnuldade nal ';0 Estado de São PaulQ", asse .. 
de nosso desenvolvimento econô- vcrando que, de fato, há ab<J'~,os e 
mico. cotl') o a!>ê!o lJàsicam.:nte co::.ç~o na v'ela. universHál'la, 
caoo· recuIU's int?rnos e re.',:;uarw Em face dc todos esse<; aco:1t2C}" 
dando ,1ncondicl::n~lm€nte, a SQ .. me:1,Os, o jornal "A pólh:?t. de Sao 
be:r:a-nia e os interõ:,ses llllcf.o- Paulo" vern prest':1.udo imstimável 
:03 i..s; t:Cl'V~ÇO a cultw'a c S\lJ. llberd-Jà.e, 

g) prcnunc~3.r-sa: co!1t:kia- p.::a d!2cU$f.~O do probl:ma e pela. 
mente à compra dJ.S açóe5 sub- ~:.:.voooção de pronunci:1mentos em 
sldiárias dt's c:n!)rêsas do grupo Wrno do assunto, 
A?vIFOR~, c?~~~d~rar~do de, um I 0:::1, tratando da "Revolução e 
lado .:a 11loi.,,~~t'!'C:a de ,ql!,a_quer Profe:;~ôres" ora co..,.itando da "Re .. 
cc-mp~Qm:s.~~ qu~ no) o~ng'u~ a voluc . .1o e :ID.,tudrult~s", ora fix'Jndo 
es..<;a ; ??CI~.:':lO . e, de c:trl? l:.dJ, os allJ;.:'ctc:S. g'~~J.is do dc::::nvo:\-:rnen· 
as C.!~'UIl· .;:.i.JlC13:S, fl..11 ... an .... cfficn- to c:entiílco, ês.se pre~tigio::o ol'gfuO 
te le.sl~a; às~. ~cn~elli.ênC18:". ~-o da imp:tI"l.:,o, vem ir.s:st'-ndo .1lUltO aO 
país, q.u'C enfQ.ve.n a ref~La Govêrno Federal p~ra que f.J.co ces" 
coFpra , , Ml.r os c:i:ce.3.':QS Gue e::;tão p::rturMu ... 

!) ba~e~'-se psla p:-át1ct1. de do fi, liberdade de pocQ.uisa e de cul
Ul!l;\ p~l:trOl ext":'l1& O:'ie:hadll tUl'a . 
no <>Se-I~i.lQO_ de se~, ir, à c.ln~f da O . pl"pblcma., cntret-:mto. é de tal 
em-<\nc.paçao ua.c.onal, de d .... enw amplitnd<> c de t~l grandeza que 0''..1,
der o direito à a;1t{)det~n~lUiação tros jern';.is, e:ntre os 19uaimento tn
dos poV03 e. de contrlotur para wcpeitos à vida democrática., ttm ln
a paz. t!}undfal. sisUdo na ncce~sidade de corrigir o 

B.rasHw,. ~9 de setemb:o de Govêrno os abusos. 
19/)4. - Senadür AarúO Stein- A:nda em sUa edição de domingo 
brTtch - Presl1e.nte Nacional. do ... .::~timo, o "Jornal dn Bra5ll", num 
M.T,R, Deputaü;) Ewaldo Ptr;.to de seus editoriaill, ponderava Q.!Y:üm 
- Lider do M.T.R, na C:1ma!'3 ao Govêrno' 
dos Deputados, Urfuito beJn. Mui- . 
to bem.) "Os estudante;, t~m de ser con-

"encidos e não coagidos. E' inó!-
O SR. rP.J~SIDE:.zTE: vitável que continuem ativos Os 

(Ollbtl.'·!o Ma.rJnho) _ Tem a pa- que são de esquerda e que fa ... 
layra o nobre Sena-dol' L,:no de Matto:s, zero muito bem em defende:' suas 

I 
convicções pel-:t propa~and~ Um-

O SR. LISO Im :'.f.i\TTOS: pa e pelo \'oto livre, i-.'!afl, é pre-
Sr, Pl'esidente, desi!t.o da pa.lav:rf!. ct.w, n'.Ira ref;tabelecel' entre êie;s 
O ~H. PHEH.IUENTE: outrcs, os de feitio mais mode ... 
(Gilberto Marinhol _ Tem :l pu,- rado e libera1, tenham uma. Ji-

O SR, GUrro MONDIN - ,\pi'e
cio Eolwemodo, o aparte do nobre se
nador Edmundo Lev1. Realmente fI.s~ 
sim é. Fel1smente, depois de ta.."lto lu
tar, ver1!leamos qUe o C$pfrft<l- muni
Clipalista já se expande entre nós, 
Quando falamos num detel'mínado 
:Município, pareccndo, embora,. estar .. 
mos Q nos preocupar CO'!l1 peq~.HminOS 
detJl.lhes da. NElÇão brasllelm, na ver
da.de, estamos falando de algo impor
tante, O Município 6 celula mater 
da. nael'ollalidade. Quanta melhor an
darem OS Municípios melhor alldaré. a 
Nação. l.$.oso é elementar, OJ.! por que 
sós out1'O.'3, embora. fa-zondo sentil' as 
difieuldnctes que o Munlcfpl0 de Car .. 
aos Ba.rbooa. en!renoo. no momento, 
ainda podemos situá-lo dent.re aa co ... 
muoos brasUeira.s que tém t6da.~ as 
posslb1lidades, Conheço mutt-o ~m o 
.. eu tIpo de população, a.s qunl1dades 
c:1a. sua gente; da1 a certeza de que 
oo:m o ampa.ro evidente da união, com 
povo, sua. gente poderá. d.ar à javot'm 
OCD1una. rlo-grs.ndcnse Q. sit.uação de 
lfelic1dade coletiva. que desejamos para. 
todos os noSSQa, Municípios • 

"DECLARAÇAO DO MOVIMEN
TO TRABALHISTA 

RENOVADOR lavra o nobre Sen:1Uo!' JJsaphat MIl.- derança imaginativa, lúcida. que 
ri.nho, os entusiasme para a boa luta". '\ 

sr, Presltlente, vindo à. ~rjbulla para 
registrar o quinto auiver.sãrio de 
emancipaçilo do MunlclPÜ). de CarloS 
&rbo.sa, o faço com júbilo de 1':0-
grand:>n.s:e C' com sat1sfaçã? de b'i"o.::;l
le[ro, levondo à administração de Car_ 
ls Barbosa e à .sua população m1nhfl.'i 
:felicitações por ê.:se evento, 

Dito isto, em rápidos traços abor
darei u:n segundo. assunto. No 'ano de 
193D, aprovamos a Lei n .... 3,531. Essa 
le1, como todo.s devcrtto e<;t;tr lembra .. 
dos. concede abono provL'>Ório 303 ser .. 
vidrO·<::.e civis e militares do PoUcr Exe
cultvo. Diz a len nos .seus artigos 2.1\ 
letra. 1: . 

"AO pessoal atIvo e 1,nnt:vo dna 
€str'ldas de ferro da. UnHl.o, in
corporaàa.:; :l :-:êde F.::;;ov:árfa Fe .. 
deral, d eque tratam Os artiJos 15 
e 16 da Let nO 1.615, de 13 de mar
ço de 10:37." 

No ano p[!ESud'} foi votado pêla Câ
mara. dos Deputados wn P.:;)Jctu JG 
LeI qll~, a.li tomou o n51 Aj8. cGllczlen
do aos servidores da Viação F';:-rc~~ do 
Rio Grande do Sul, apo'lt'nt~dos at~ 
31 de dezembro de 1959 o abono prO
v!sóri1. de qUe tratu. a' Vi 1l,Q 3.531, 
de 19 de Janeiro de HJ.59. A !ei é a 
flue ~abo de referir~me. 

Pofo:; bem, Sr. Pl'eSldei-"lte € n..lbre, 
eo1tgan, o projeto vero ter ao Senad~ 
e mTI a das n<Jssas Com !s,sÕ&') tóç>nlcas 

Em reunlão conjunta com as O SR. JOSApcnAT l\1ARISnO: Ora, Sr, President.e. Srs. Scnado-
~"l.nca.das do pnrtido na. Câmara . e , res, ê.<:.S€s a.;JellJ<l não hão de cair no 
e no Senado realiz.ada em Em· (Sem r l.is~o do orador) _ O pto~ V&CUO, se cOll' .. !cternrm03 os pl'OllUn-
e11l5. no.'J dias 28 e 29 do cor· ble~,a,~.~~, !lv~e fUJJ.cl.l?namento <ias clamcntos reiterd.dos qUe tem fe:t.o, 
rente mês, o Olretório Nacional "' .. , ~" .. t.-.1. ... , .• c; - da,: l'l)crcta_dts .dJ.l:l propó.r;'.to da vida. democrMlca c, em 
d-o Movimento Trabalhista ,R'en-o- cultura, Sr. Pt'03Hlente, tem .<,;do I p_articnlar, da Universidade, o Sr . 
vador, analfs2.ndo a. situação posto vivamente €m uê,bate, após a P;-~sidente da República. Ainda há. 

a.) reiterar seus pronuncia- !:Ia mesmo, em Várieu c!rcuICt3, o Ch~fe do Executivo examinou <Y-: 
atual do pais, decidiu: m.sta.tüc·ão do atua.l Governo. IPO'!CO. n:" vls:t aQue fez .. - ··-·~ná, 

ment-os ant-eriore3 contra as li- quem neu.se o Pcder ExecutIvo de C5- prpblcma~ vlnculadCl:) à. vida unh'er
mitações ao cx-ercfcio uo.'i dU'ei- t.~ cxcrc:t,:1lldo opress~o. e opre:';.são s:tó.rin. salient.ou a neecs::·idr e Im .. 
to3 l.'onst1tuciona1.9 e pela pronta V;?~~::-~. ,,,obre a~s .,8.;~_~l~~des de pr_~-I pprlo~a de coordenação ent:Q af~ ati
restauração da le-galldade demo~ f<._.~on;,.. : .r.e e:,t. -', .', no m~:lO vldndes dos docentes e dos d!Gcentcs, 
eráUcaj un;Ve~'61tar~o, ~le3':!-se até que a dp rnaneil'a Que 05 estabe1ecimentos 

vl 01lnitesmr-r,e ra.d!c.almente pe~UlS!l CI~ntiflca ~stá submetida a sup!~'r!ores de ensino cumprÍf"sero EUe. 
contra Q. idéia de prorrogação de Hmlta~ooo Ulcornpatwels com a ave- alta missão de cultura, de pesquisa, 
mandatoo, seja nos municipios rlguaç.lo da \'etdadc. de formação da. mentalidade demO" 
seja nos Est.a<lru, mst.:;tfndo ná reali7.ação de eleições dÍl'e!a.s: nas Não prdendo adotar amplamente crátic9.. como condiçâo, do prõprio 
<!.nt:ts previstas; a.s aC\l:1lções dirigidas ao Govérno. [lPCtfclc<>am~nto do r,e:,pmc ,Falou 

c) condenar, em tzpeC'laI, as MJ.';, professor un;ve1'Gitár~o, quero m.~$l!l0, aLGlm, O PrE's!dente da Re .. 
violência aitlda hoje sk;temàticaM plc:tc"r a. atendia do presidente da. puohca: 
mente praticadas contra o movi .. República e do~ Mini.!:.Lrp da EQUc.J,- . • Um&» : 

, 'dl I ção pa.ra exceSSô3 que, de fato! 'Se 08- nJ 'd--' -mcn.o sm ca do.!< trabalhado- tão veríffcan<io no mdo uni~(lrslta,'.. "A U verSl u.ue e, por natu· 
rcs. Considera o MTR que ne. . d reza. e deflnlçúo, o cadinho de-
nhurn pretexto pede justificar a fIO o pafJ, De vários pontos :liS cri- mocn?tlco de umo, scleç:1o natu .. 
perma..'1é-ncia do regime de inter- ticc..., get !:>ucedcm, Vimos que hou7e otn!, I:C!liCl c (".~;.~irc-:-,. ','I ~1,;" 
_. caEO de inten'cnção deel etach em l.. fI' v!mçoes nOs sllldic::1.t-OJ. A exigêu- unlvol's:dade por 'militares', vimos n~~Ulll n:': s l·· .. e dl~p~n,(:.;1rá para. 

ela dos tl'ab:llhado!"e3, de que se que professores fo;:om 01":;'~_03 sem fu- ter a<;,s'egurach 6 SU:1. \";0"'" r:..nla, 
realizem urgf1nt~ente eleiÇÕes tos dcvlcl.~mente COnln, ,'ov'do", hOtlve c. ," , n;' :'.:~,'J e a. ;·í. -:~'i. 
lh'TfJ paTa a direção de r;eus órw :J - ~ POPulares", 
,g~CS de cl~s.,::c, tem o apoio de mC1mO C'lSO de prof:.:.:;sor cUjo ~on~ 
tôda. a. opmião demOQl'átic? do curso fOi pertUlb:ldo em virtud-c de 
pai:;- sua prisão, 

d ' b Sentindo tôdar. er~ns Ii.f!clÚllL.eS, ) 'ter erar, cem veemência " f-
a's restrições à llberdlde de cá~ :: t;;1::''1,e~ :l1ro ~ I .::.s, (;fi) '1 tT, ,o ,1;:: 
te<! .setenta, ent~ (J cente.<; de divel'~Os 

1'11. G à autonomia' das Oni- cat('~oria~ CiNÜlü::::' dh:n:iram se nO 
versidade.s, reclemando medidas Poder Executivo, p.:díndo run com. 
lncisiva.s C?m vl.(ta.:; à completa. preensão para Os prc"Icm:t~ d"l cul-
norma.JIZ2.çaO das ativldldes eI;- t d 
colares, lnclu~ve dos dil'etórios ura e a l;berdade d~ pc::.qUbl ci~ 

lldê . te entJiica., . 
ac_ m/NJ por en nder que o E~cs profeesôrM, em grand~ 'lrte 
re",tabe.ecllllento do cIlma de lt~ de São Paulo, pO].' sua,,,; tradições não 
berdade e tranquilidade é essen- podem ser Qcw'.ados de extl"f'mlstas, 
eial RO desenVOlvimento do en- de subverr;i·,'O.<; ou dE" cornmto-:: S~o 
I'lino e da oesqulsa' eerahllente homrn!'l do ma:o" ore."tí .. 

e) m~n!re.stal'-1';; cn.nlra a po_ ' !tlO moral e cult.ural. Dil'i!'!irrmrse, 
lft!ea salaria-l que vem ,'5endo pos- .. :é:'g'ico,- at.f5. Po::1ê":'e,s da 'Re; t':b1i-

E. d.:uols de acon<elhar a pi:rfe:Ut 
harmonia. entre alun?s c t)1'l)f:.:.,;sôres, 
no rtlmpl"~mmto de sc:Js d~v~ .. ~ esw 

colnres. o PresidlJnte fI.I:(>n~l1Ou: 

I.~ ~'m, ."õr>~':nt:, ,::: .. ,~~" rl.' '": .. 

lutar E'ollHíbr;o, (l1.1!:! e.,t:i f~o dís~ 
t9nt~ lÚ') neulralls'1to, qUanto à0 
'Pro.~e~ti:'.mo, con~('í{uil'á o mes
tre transmltir conhec1m"n;c.~ sem 
!prejuízo da. inrC'Ss9nte e índís .. 
pemâ,,'cl bueea. df:\. vc'·dade". 

tromo s(' vê, é o Chefe do Gl'h1€r
no Quem rr:C'onheee na Un1versidnde 
um instrume!lto de elaool"pc2o p de 
RPerfeiroa.me: to da vida, df'nlo·::!rát'ca, 

E ma!.os, êió mesmo Mentua que, 

• 



j 
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embo;"u ti :;.~ hn :"er equilíil1'io E.,t12 t o Congresso Nac~-onal e.sperand<J dêle O Governador Carl~" 
6.,unG.:> e p ........ 2::-.3üres no deeenvvlv"-' 1.l ..., decitã t·'f . I "'" La.cerd":l. el1-ll\-.uto de :...U'::'" UCl;idndes .. '\ v,-dal .•••.• o que sa lS a-ç_ ":to .P..:t .. " no trou em campo e aquêle paradoxo 
unive.'';aL.:.1 l1ao pOde "n"m' d~ve f _I caso sda, .compr~ ?as concl!s.slOn~rias vivo passou a atacar, pele. voz dos 
nccer . ti'.! .lI. llUT ... smo, aindü que não :?e,°r~ el VIÇOS pub1.cos de energia. e seus ll~erado~ mais €,~inentes. o gru
(h'VIl melO:' !lo pr~eliesli..o.' po nuns poderoso que ma!s vem ex'" 

l':m 1"('",.11110, VOis, o que o Pl'C",l- Já a~ol'a. os próprios .,!!er lentos das p~orando a economia l)acional nos úl-
d;~, .. _', dJ. l{eflú,?~ka r€com~nda para denommadas c1."U>.3es .con:;ervadoras 'tnnas dUOS. Por ~olítica eleit{)ra,l? 
a \'1G.a, un;vet-::;l±árla é o dt6-::.nvol- elementos do centro, à medida. qU€ Ó Com aquela senslbihdllde que e uma 
",W~Il~O (,.:s nOvidades culturaIs plOCesso se aplOXlma de um flffi ime ó'as c~\racteristicas da· sua per~onaa
<lrnt.o (1,50 Jiberctaàes demccl'átH.:as: d:ato, .• "aem do seu slMnmo, falam; tlade pJUtica? Será ,que o Gover
~:l":s 5~ra ,Lu que o.~ agentes do po-' ~mbem opinam. .c: o caSo do ex-Mi- nadar. doa Guanaba~a achou que €s
~ .' .Pub: co F~j~l:al estão garuntin- mstro da Faz-enda, do ex-f.l-Overnador tav~ faltando um lld~r para coloca.· .. 
~o ~s . Un.ve:'':ldaaes, ou há enorme do Es.tado de São Paulo, Hr, Ga.r\'a,;. se a frente .do povo massa, politica
<:~"',t~nc:à entre os conceitos do pre- lho p:nto; Homem pOl1de1'.ldo mori- me~te orgamzado, e das mlSsas lnor
's~ú.;nce e :-i reil.!.t\.~-de governamen- g~er~do, d~scut.ido. de UnhJt d~ equi. ~.anumd~s pOllt1Nlmen,te Pit}'Q COl1t!'~
taL" .. lIbllO a toda, prova, séliu d) mutismo ta-l~s. leconhecend? q:ue sao maiorla 

üonantes. 1t.sse grupo consl.ruiria 
para o Govêrno brasileiro uma. us'ina 
hidrelétrica, destinada a fOl'ne:::er 
energia e fôrça à Central do Brasil, 
eletrificando-no e posteriormente ou 
concomitant,emente, à cidade do Hio 
de Janeil'o e à Capital da Repúi,li.ca. 

A" :.l.;Ur: .... tH.lc.as m.ost.ram ~~ue sz em .que ,se e::lOOntravà' e,. numa en- aqueles que contrarIam, ~este .país, os 
o ,~r, .... ldE'nL; .. ~<a HCPIJ~l1c~ .l~"-O, de- t::evlsta que estã caus-olndo e.spéci interêsses dos. monopó~lO .. <;, tirando, 
~el, \ u .• e a tn-lOHdes preJudlcJal.S a 11- s?bre a compra d~ COl1cl'ss'on' "1 e, pOl:tallto, partIdO da situação. aMa, 
~21'a,~ac úe cuitur'3, nem as mcen~.- o.eu opi~oião oonCl·Úrj.1, l\lã~ ~e ~;a~s, ojepoi~ ~e emt;l0l<g'ado to poder, vo!ta:: 
la" tal11b~m c cert.o que agente,s fe- da OplllIaO ce um extrem!~.-ca,. d~ ,a à pOS!Çao antlga'! Quem sabe lá?! 
(ie:al~, lHO !>e e:~Lll:0 submeten.a:J aS tr~sloucado, d,;) u:n ,mpatrifít; de ~m Va.mos ao arrazoado do Estado da 
d l .. t:l~~:i da aut,?l'ldad.e sup~r:or' da falSO naç:on3li.s~ll, de u'n Venjil~l!-l Guo::.nrl).U"l. u~ defesa ,de uma tes.e: 
RCPl:lbLC:a. PreCl€O e~ pore~l, ~r. (, C::':3"tU ~ü .N?::~.:.. .', _: fiO ... . ' .. Pl>~!de.nte,. que c~.sse esse dl\ÓrclO. pensamento o' . l' ~,1 ,e do SeI VIÇOS de E1etrlC.ldade e 
E' md . ..:pen!:avel que ceS6e, primeiro çõe.-; libel'.al.s1e h ~elll,,,::~IJ~'> com'J~_ car:~ e a .. Co~pa?1~1a ~el'\o 
para qUç não seja p0.5ta em dúvida Imune'" "~ d:fnc';:..B.t.1C.'l.S E'stao Ca~lll do Jaldl~ Botamco d13trl-
a fidrliclad~ do Pres:dente d.9, Repú- t-ica.s. ~ fi qu" quel at...qu;>-s ou crÍ_ bUlro.m d~(l.s aço~ no F?r? desta 
lot,;.'.::':,. co" c:mc.'itos que emite, e, ~m c:d.ude Vlsando a r.escIsao uoo 
S(!;;;~~'O lH~m', para Que não (.enha- f: cont~'ário ao . :1~g~c-,o que se pro~ contrat<ls de cOllce~ao. de b01.1-
mos 0't:<2 d~r a e~se regime qUãlifi- Ç7ssa po~que preJwticHll ao de.se}1vol~ ~ des. por alegadá. madlmplênCla 
caç~:o não c0ndizent;e Mm as procla- ~ment-o desta Ka'á.') dês!e P , do Est·ado da Guanaoora. Out.l'a, . , d" ., o!, e.!S, se· V d', Fa d P . b' 
rnaçÕ€6 (O nl'ópr:o Chefe do Govêr- d ' " .. ",:.t1 ,--. .. ' ~1!·9.1. de l.ber- na. ara. zen a u ,1ca. 
no. Vale dize:" par:l que não prccla- ade PJhtlCa, _ e para que n- d' pretende~do .0 .pagamento de 
lll-3rl.lOS Que há uma DemOCl'aCl.;l de- .~ê-~o '"~ nâo afil'má-l~ _ je lJ~~rd;: vultosa llldelUzsção, por alegada 
clarada € um regime de arbítrio t'e{l.l, r~ ecu~r .. :,:a, L. c~, lt' c, ;'>~11~~ p1t_ insuficiência. ~;rifária. 

Torna-Ee neces.sá~'io estabelecér-Ge 9-de possa. sat!sfazer aquelas ne- O arrazoado 111lCla.,.~e: 
lPel'felta compat.ihi!tdade entr-e O ~esslUa.de.s der homEm e :Io cidadão "M.M, Juiz: 
que o Pl'c.õidente declara e (\ que os ms CIro, " Depois de decênios de domíniO 
ag-enhs do Poder federal prnticam. Eu, :::. P.':;:~";L~" "";"0 e espoliação dos r,rupos econõmt-
Se o Pl'c:>:dentc proclama que a Uni- "Jrnze"" ", 00 __ ' tbLStl'O, com fi" .. f· 
versid.Jde é, por n~tureza e definição, li :,""" oplmao CO CX~Go-vernador co- nancelros lU .€'rnaclOnals, IZ-
o cad:nh.o democt'ático de sel€'c.ão e Sao Paulo, St' Can" lho Pint me chef.e de uma revolução e Se<Jundo li o, "d '. 'o. venci" 
c: . uri:":. c~:' ~n-d€1'o·"e n o, I) 1)'~' " r''':nc a ., e,e CCln anoli, '~:rmeJn€'nte . 
nutoridEdes polici.ais ou que proce- ; co~proU: da.s conce.:s};)nár:."s de €ne~' •••..... , ..•. " .. , ....•. " ....... " ... ,. 
dam a. !nquéritos estejuQ'l a wbmete!' g·oa elétnca,. do Gl'UpO Ai\iFORP - A camp3.nha subterránea dos 
estudant.es e prolessôres Q reg'me il~- Textualmente, está entre u~pa~: grupos inte,rnacion!Jis alinho'1-Se 
compatível com as lib:;rdades demo~ "embo a à dos grup06 naci9

na
is." 

cráticas, E' prE-CiEO, enfim, h:umo- d l' .' c0n:! objetivo de ateu- "Os lucro.s das ~mprêsas estran-. .er aos mte.lresses do País na geiras alcançavam até 500% ao 
lllZHr-se o sentido das decl·:l.r·;tçõe.s vt:.,"''::Iú.di:!. ..ta' -.<:e aten,Jelldo t' anl L t . Ir 1· -l"d d· d 'd d . - ano. u el con a a espolaçao 
com a rea 1 a e a v: a o paIS. bem e S~~lic.it.amente, .lOS interês: do .Bi"a.sil. lut€i contra a espo~ 

Reconheço o comportamcn, só- ses eCOn,}mlCOs das emprêsas u linção dos Jl'OYOS ~" Getúlio Va.r .. 
brio e comedido do' Presidente da p.rocura.m .l~bertar-se, "uas ~m-ill.~~: ga S última cart.i ao povo bpasl~ 
R ·.":!Il1ica U"S seus ato" '" nas suas .les. ~ondlço€s PlJ.SSfVI!-iS, <ie um lerro, 
palavras, Mas precisamente por que negOCIO consid€"ado mau 
assim reconheço é que desejo que os 'isso mesmo il1CÜ~CUtl In e't l?or O Govêrno da Gua·nabara, atre.véfi 
JU'-onunciamentos do ChW'~ do. Go- preciado,1> ' ~ ve leu e ae- 1 dos advog'udo sdo Estado defendià 
vemo se tr,JQuzam em atos, através [l, causa. em evidêndia, continua. ci .. 
(" prc ') (' e",r f,,: ',) (; tp_ e1"E:as ~bem qUI:! .::hegou a !ma, vez' t-ando também palavras - de quem 
dos, desde o Min.:stro aOs incumbi- ~s Sft em. cz.ue a opinião públif',.a r,a~ Senhores? - de um ,homem que teve 
dos dos inquériros policio.~s.ll1ilital'e6. olonal está contr-:l elas; elas sabem seu manóato casstl.do. sem; direitos 

S1". Prôsidente, o moyimento vi~ q~e, em todos os países j:ubdesenvol- políticos alienados, citando pàlavras 
torioso, de Que resultou a constitui- ~~os, er~d desenvolvimenl0 e, qu["á ce Sergio Magalhães;. 
ção do .atua.i Govêl'no, fundou-s'E', se- envo VI os, a op-inião de. maio;i~ "E' preciso in~estlgar as escri-
gundo a p.3.1avra de seus maiore... re- ~,.eX? 3:lgu~ CR.:::OE, da coletiic',ade por tas, os livros das emp~r.sas e 
preseutantes, na necessidade de coi- illtel:o lhe e cor.üitria. o;; seus agen- a.purar seu patrünônb." 
bir o procesGo de rad~eali5mo que es mformarem aos dirigentes, dês
perturbava o funcion-amento das ins- s~s grupos, aos hOldings e superhol-
1.ituiç-5: -demQ-r:rátir:as. Comprf'nlda- d-:ngs que dominam essas e.ssociações 
f ."~ 't-.-, c!,.:e I) hé 11r-"l:' -.l"~_ de, ~~rãter lllt.erna-Dionnl, que é uma 
mO apenas em movilnentos esLüdl1n- oplllmo, que Ihe.3 é contrá"ia. em tôfla 
tis. op::,rários OU de qU':llquer caLe- a. .parte da ~:rr~. E qUUl1do se apre
goria -de representG.ntes das díferen- Xlma o teI-n1:.E.O do (:ontr.ato de 
te.c; atividad€6 do PaÍ!>: também exer- c:::ncessões .agit.am~se e o material que 
cita radical:snlo o Govêrno. quando prometerem conserva.r e que seria en
não restringe suas atividades aos li- trgue no .mais completo estado de 
mites permit!.oos pela constituição e bo~ funCIOnamento. é transferido de
pelas lei.:; da República, tenorao.o ao poder c-onc€Qente, ao Es-

Se o Govêl'no do Mar-echal Caste- tado, qUe aceitou as c1áu~ulas e que, 
1-0 Branco não ppzer têrmo aos ex- ~empre" quando i.r. prommciou, foi pa
cessas f"!ue se eGtão praticando, nãO la .proteger essas associaçôes do capi
escapará., êle também, ·dos mal~ de t03hsmo interna-ci<Jnal, Eem pudor e 
radicalismo. Ol:luito bem. lrruito sem~ alma, sem s-cntido d epátria e de 
bem, palmas). naç.:o, condenado, hoje, f.tê pela voz 

o" SR. PRE~IDENTE: dos Sumos Pontífices e que por isso 
mesmo, muit.os dêsses papaS esta"ão 

(Gilberto Ma)'inhO) _ Tem a pala_ ~e:r:tro ~m breve, no inde;~, na (':' ;de~ 
vra ( ',":" r···· A,)"":':c \'~:'U!1a. ~~ao ~e:::se;s, grupos e eSl'ão a-pontad05 

o SR, AURÉ:LIO VIANA: 

(Sem. revisão do orador) - Se:1hoi' 
Presidente, há um it5Gunto que está 
p_ -'~do ~ -,,·br.asileil'a. nOS 
tempos que correm. A lut.a 'entre os 
tlaTtidários . do monopólio e aquêles 
qUe lhes sã!) contl'árloo. wmou vulto. 
p"eocupa e ~'~-o', os · .. ~;,s (' .
BOS setor.es da- opinião pública na·cio
!UaI. Reve"am-se os qUe podem; fa
lam os; que propõem, mas o pensa
mento dêste Pais está· voltado para 

C{J,.no mll~16')S da ordem. e favn:'áveis 
90,0 extrenllsmo da esquerda. 
, 8r. Presidente, temos, nas últ.imas 
Idades, neste País, nos dt!leitado ccftn 
1u:onunclame-ntos de certos homen:o; 
evzdentes, pela sua posição. na defe-' 
Sa das teses li l~e espo~B.m. 

Neste volume lemos das lutas do 
Estado da Guanabara. liderada 1'!:>Sll 
lut~ pelo seu Governador contra a 
Light and Pomer, o ltolding interna
cional que a contr-ola e as subsidiá-
1'1as que de"!o. fazem parte. 

Mas também procurar no passac10 
Et opinião de um homem que é -ord'te 
da nossa história. de! um revolucioná
rio de 1930, aquêIe que f~z parte 00 
grupo dos tenentes, {) atual Ministro 
da Viação e Obras Públicas, Mare~hal 
Juarez Távora. na carta que esc.rê"eu 
8. Domingos' Velasco' lida pelo ent.ão 
Senador da República para seus pa
res. e, creio, levad's, 'ao conhecim'!nto 
da. ComissãQ de Inqp.érlto que, orga
mlZ~.da, ex.aminava 0<:: lle'f:ócios da 
Light and power, nq Rio de Janeiro, 
no Brasl1. 

(lendo) I 
"Para desfechar ê.sse dUD10 

golpe contra. a l~i, (a Light) co
meteu pre1iminàrmente, com a 
complacêncla, - que eu reputo 
cr1minosa e impatriótica - de 
nOSS03 dlrigent.~, uma facanhn. 
que precisa aquJ. ser lembl"ada 
pare. edificação de governantes e 
governados: impediu 9. consf,ru
dD "m 1q37 .rl ~ll~jT"" O" S'11to 
'110 paraíba, que deveria. ser :non
tada Dor um cbruórcio italiano 
pare. o fOl'necimentoQ de enet'~lR 
elétrica à Cent.ra1 do Bl'8:::i1. e 
eventual suprimento da ilumina· 
ção pública do Rio de Janeiro." 

A história da conslrucão da Usina 
do salto é uma dfr.; mais escabrosas 
ons mais t.errivei-s, das mais impre,:;-

Pois bem, quando o processo cor
ria,' quando () prOjeto viera de se!' 
aprovada, levanton~.fe um Poder 
maior do que- o poder da Ditad·.Ira. 
vigente no p3.ís àquele tempo e de
terminou que o então Ministro da 
Fazenda coleGa.<>se tôda sua força. para 
impedir que a operac50 se concret.i
zafse, que a us!na do Salto fô~se 
construída. 

E' a histórl..a cont.ada e denunciada 
por Juarez Távora. na SUl carta. e~
crita para conhecimento do Sen:ulo 
Federal, e naquela. outra escrita tam. 
bém ao Pl'e.~idente da Comiss5.o de' 
Inquérito - se não me 'fdlha a lne
mória o Sr. Gustavo Ca.péuu>ma' - e 
relator da comissão, o Sr. Afonm 
Arinos de Mello Franco, a. Comiss1to 
de Inquérito confirmou tôda: as oie
núncias do atual Ministro da Via.-
ção. Marechal Juarez Táyora, 

Ora, neste arrazoado. lemos ~ se
gunda demanda, com idênf-.!cos e eS
tranhos objetivos: formulada peto 
mesmo grupo. quando se aproxima a 
data do térnlino da -concessão.' em 
vésperas pois do acôrdo, dos comp'ro
mi~so.s firmados. 

UNa verdade, que prete-"1de o 
Grupo Light., com tais invest~das 
agora. nn expirar dos prazos das 
concessõe:? _ Simplesmente lan_ 
car urna cortina de fuma\'.3. que 
lhe possibilite a fugtl. ao;,; CI)ffi
promis.so3 contratuai:~, notada
mente aquêles que dizem resp2ito 
à enkega de todos os seu" be1l3 
em -perfeito ertado de cotlserya

'çáo" , 

O contrat.o já era· findo, Todo o 
acervo da Light d':!veria n9. .. "'mr para 
o Est.ado. para a N3Ção B~'a~;ilejn e, 
por. pa::se de mngia., pela fÔl'~a . de 
que dispunha, impondo a sua vonta
de, jogava às enlendas. as c1áu.cmlas 
do contrato e, então, eis a LiO'ht de 
poste pacífica e. mansa de todo o 
acervo (',ausando na opinião dos ho
mens mais eon~cientes do país uma 
l'evolta Que extra..vasou, qua.nd.) .a. 
opinião pública ainda não estava fo-_ 
mada. ainda, não estava or<1aninda. 
para debater, O Govêrno da <;> Guana
bara, ainda. denuncia que: 

"Cmn o correr dos anos nota. .. 
damente nos dois illtimoo decê~ 
ni~. {) qUe se viu foi o desc.J,SO: 
absoluto das concesSionárias. vol
tadas imicamente para. a imnoli-' 
dada. e rendosa venda de energia 
elétrica, etc ... " 

Essa é a história dos grupos, do"" 
i'n~mopó1ios no Brasil e 110 Inundo in
teIro. Não respeitam a lei. procuram 
forjá-Ia ao ~eu talante; llão as ('.Im·' 
prem, não desf>.Dvolvem nem p~'Otno
vem t;ie.senvolvimento. 

Sr. Presidepte, passari~ horas len-~ 
do o sumo de...o:se arrazoado. que é um 
libelo acusatório que, neste momen ... 
to, deveria merecer mais e ma is a 
nossa atenção. 

Agora, vamos ler a opinião do Pro_ 
têrsol' Bilac Pinto, Pre:ndente. da 
União Democrática Nacional, ~ôbr& 
êste assunt{): 

(Lendo) 

';0 inquérito dá. Federa: T"ade 
Comm1sslOn revelou que a Flec
tric Bond and Share que. sl'l.':un·· 
do se depreende da literahr\1 es
ve.cializad.a, é a holding que do-
mma {) mercado bra.':i1ei:,{}, se terr. 

valido em aJta e2cala dê"se~ in
'cunfeEsávei:: expedientes' .. 

"Graças às fraudes des.s:l na.
tureza pôde a. E1ectric Bane and 
Share,. seg!lndo demonstraram as 
1.nves~g~çoes da F1ederal Tl'ade 
Comml~"lon, apresentar, em 192'1 
um diVIdendo de 3.102% (três 
Im! cento e dOlo por ct'nto) das-
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BU8.S' ações da southeastel'n Po- engrandece êste pais. Agora não n~ der Legislativo, 'lFIr'>CQ competente 
wer, de 2,119% (doia mil c-E~nro baseamos em opiniões da esquerda. para defini-los de maneIra. satis-

e pE'la emancipação econômica do nOO
S"O País. 

e dezenove por cento> da Natio· TivésSemos tempo e leríam08 êste :tatória e !õrça legal suficiente". 
Jlal power and Light li! outros. de docwnento de. l&vra. de Eduardo Logo não tinha valor legal, DO ~on-

Desejo Ardentemente que o Sr. pre· 
sidente da RePúhlica, militar de trD.~;i· 
ção, e que 0,5 militares em ger~ü (:IS. 
tudem ~ êsse assunto profundament&. 
para que êste País não continue a 
ser a.'s.m, pois ao invés de grupO.S se
rem instrumentos do Govêrno, os Go~ 
verno-s é que vêm sendo instl'umentoo 
da política de certos grupos, que sf1 
perpetuam no poder. Mudam, caem 
Govêrno, e êles estão no poder. 

200, 63 e 56% em outros exerci- Gulnle, do capitão da. indúst.ria brs. .. ceito'.l~s·alista. jur1dico e constitucio-
C1018 .. ,· sile1ra. que, Já em 1&33, nos alerta.va na! do atual Govêrno, aquêle grupo 

Estas são aos palavras do Professor contra esse processo de espol1açã,o do interministerial que negocIOU. 
Ullac Pinto. Pl'esidente da União De- Brasil. . I· Sr. Presidente, em sintese, eu, que 
mocrática. Nacional, que, hOje, dafen. Ora., aeI, e illsso sabem alguns aml~ sou pela encampação adm1tina a 
de, pOr inteiro, ao compra. des.sa.s ~~ gos do P. T . B., n:'o há. Ohstrução compra, d€pois de esgotados todQs os 
cessionárias Bem o tombamento flS. qUe impeça a aprovação dêsse proje-- recursos tôdrus as an1lJ~s feito o 

to, porque há pra..7JOG determlna.d06, tombam{mLO Y\J'\r pei'soas de' alto nf. oaJ, sem o conhecimento exato do que fi d ~'dln ~ 
vaI comprar. xos, e. qUe to 05 Si! SUu........ am. I v.el • de respeitabilidade, de honorabiJi

O momento é Qlpen'ls para que cada dade comprovada, de cultura. técnica. Des,ejo ardentemente uma t')·.nad~ 
d'e posição que venha satisfa.zer ao'! 
anseios desta Nação e, dêste povo. que 
não vai entrar nQ desespêro po'.'quc já 
esta em de~€\~pêro há muit:.s ano!'. E 
só o milagre tem copservado seu eqUl~ 
líbrio de não tomar um bom banho 
de sàngue, do seu' pl'ópr:o san;ue, e 
üo sangue dos seus irmãos. L11u.to 
bem} . 

, comprar um acervo? Não. VP.il1QS I di' 
comprar ações nominativas ordi,nli· qua e xe a sua. mensa.gem nos Porque, na verdade, agora está. pro-

'Xi Anais do Con~Fesso" vado que todos estamos cansados dêS-
rias? Quanto vamos compror? T( as Não chego a. pOnto - jamais'o fa- tes grupos. Está-se tão cansado na 
OU parte de-lias? Parte delas, !:im, rla _ de a.cusar a quantos estfi.o a prática, que não se procura :sequer 
Qual a. percentagem? Qual o .s<:u va· r d d 'á' ' f 
)ar na. Bólsa? Foi denunciado na. 00- avor a compra essas concesslon· saoer se o negóclOs avorece 011 não 
mi.ssão Mista. que o va.lor dessas. ac;-.ães, rias, pelo preço que elas impuserem, a economia. nacional. Qu~r-se ver li
na BOlsa., é de 100,00 e, nominál, de vendidos ao ca.pital internacional. vre do grupo, do monopólio, de qual-

Inclusive sou dos que acreditam que quer maneIra. Estou falando na prá
caoo,oo; ,-amos comprar cada ação por há uma. mentalidade firmada., que há tica: é o grupo mais conscl'Vador do 
ma.1s de 12.000 cruzeiros, para o que niultos qUe concordam com a venda Congresso Nacional, ma!s l'adlcahnen-
Dáo houve contestação. dessas empr-ês6s para o Brasil. . te co_trário à estatização, o maior dC-

Sr. Presidente, o relatório, o arr-a- Mas há. uma verdade, qUe temos de fenGor prlvatismo. Revela-se· êle tão (Nogueira da Gama) - 'rem a, p~-

O SR, PRESIDENTE: 

li06do do Govêrno da Guana.bara. é ressaltar agora: é que muitos daque- exausto, tão cansado, tão impac:en- 1aYTa. o nobre Sena.dOl· Fi'.into Muner I 
um. hino de lOuvor à. opinião pública. 1es que condenavam o estatismo vão te de se ver liYl'e da Bond and Share nos têrmos 'do Art. 163, ~ 2'\ do Re· 
norte·americana orJ'a.n1zada. em gru- votar a. fa.VOr da compre. das 'conces~ e gEupos ~orre1atoo, que aceita a opc- gjmento lutemO. 
P08. Que grupos? flionârias pelo F..stado Dobra-se raçao, CUJa minuta de contrato não O SR. l;ILINTO MVI.LER: 

.. As uniões Operâ.r:ias, a. Asso· Ou há ume. realIdade internacional. está assinada p~r ninguém. E' um I 
c1açã.o dRá Mulherea ou 4as Do. econômIca. e finan"éell'& ou então há processo típIco de partogênese, um f1- (Sem ret,;isáo do oradrO

) - Sen lor 
D83 de Casas. a Untão dos Agr1.. runs realidade lftfca.. • lho sem pai e sem mãe, Gem ninguém: Pl·esidente, Srs. Senadores,. Jorna . .!! 
cultores, OS Veteranos de Guerra, Se é uma r~lidade p<rlftice., não r~ponsáv:el .por ~le. Geração eXpOu-lde" grande autorldad~ ,?O paLS, como 
as .As.sociaçóe3 de pequenas In- têm Independincta porque ,sacr1!1Cl- tânea! SurgIU assIm... 10 Jornal do Comél'clo , de pernam." 
dwtrias e do COmércio Retalh1s- ram seus ideais, suas tese.s, seus p!"in- O sr. José Gui~nard _ NQ.o houve buCO _- do qri6àc~~~~ u~o e~~n:p~a~ 
ta. com boa liderança, homens de elpioB à. vontade .de quem está no Po- contrato. lem ,maos· 1tt a a. demi:são d~ .tl'(>z'e 
valor _ conseguiram _ textual· der Lozo M Cfltieas qtle fa2íiam aoo semana um, ;-; ... 

te d &f blt ld d homens Q 'dO assado' ruiu caiu . or O SR. AURliiLIO VIANA - Naaa -pl'Ofessôres da Faculdade d~ Dlre,t.o 
men: e azer a. pu c a. e 'erro .stá .Y Ji u·,'da a"o ' P _ não há. contrato. nobre senador. de Cuiabá, Mato Grosso, COnt·) hBver.,. oculta. e a pres.são dos trustes da" ,.... ...~u q ç t 
eletrl.eldade, chamando Q atenç!i.o Muitos pe::::,)istas lutavam contra a Pedi OS orlgi_naiS ~_e.stiYe com o pro~ do incldi~o pos crimeS prev~ o:. pl'lO 
do Congresso dos Estados UnIdos operação iniciada pelo Sr. João ceS50 nas m~os. t ao h~ contrato ruJ- Ato In.'~.tItu:.ona.l. ." , 
e das ComIssões responsáveis, que GOulal't. Nãoo sou dos que acreditam slnado.l?or mnguém: Nmgu~. se re5- As <tes~çoe~ de rad~o, .. ·I~tlJlme.lte, 
1ni iara ér' d deva1',s'\~" m::m <:.o.m"prQmi~ formal .&ac1'amen- POUS!lblhZOU pela mInuta. E<;üve com propaoatam esse noticlállO. 

c m uma s le e "t". tado Isso ã 'h d' t o processo na comissão. Mostrel·o a Em fa.ce diSso, Sr. pl'e.,lden:e, {'o-
E, dai, a vassourada. . n o ouve a. par e do Sr. di:vers03 com ..... !\I'YIhefl'OS Ninguém as- nhecéndo aquêl'\"s professÔlres é ~.a-JOão Belchior Ma.rques Goulart E l"""'" • • ~ • • 

quem o diz não sou t!u é o 6pr'0 sumiu a r.esponsabiIldade de u!U con· bendo que se t.rata de homen;; dNil f
':;, Está escrito aqui, 'I A Vassourada". 

.. A Nação foi, gradualmente, 
alertada flôbre os problemas de 
uma holàing company. Fize· 
ram-se investigações em quase 
tOc.o.'5 os Estados da União. A Co~ 
missão Fedçral de Comércio, co
meçou suas investigações. Uma 
delas foi a maior vassourada ja .. 
mais aplicada numa indústria. 
SOb a direçã() do Juiz Healy, um 
republicano de Vermont, que mais 
tarde se tornou wn membl'o de. 
Comissão de Titulos e Câmbio, a 
lnve.stigação durou seis anos e 
nuniu ma.is de cem wl\'\mes". 

surgiu FJ'anklin Delnno Ruosevelt., 
eujo nome nós pronunciamos com a 
m~or .'iimpatia e respeito e sôbre cuja 
memória ainda hoje muitos repubU-. 
canos da outra, América. tl'ipudiam. 
Não o suportam. E não O suportam, 
porque êle lutava contra. os mono· 
pólios, contra os cartéis, contra 05 
trustes, dentro e fora de 'sua Pátria. 
Pizia éle: que Se os Estados Unidos 
não se levantassem, dentro em pouco 
tóda Q Pátria estaria dominada por 
uma gl'lUlde corporação econ4mico-fi· 
nanceira. Teria tenninado a eJ:a da 
democracia da Norte América. 

Leio, Sr. Presidente: 

"Ora. os programas d.e rádIo, 6.s 
artigos e editoriais da imprensa, 
que distraiam ou confundiam a 
opinião pública, eram, em verda
de, subvencionados pelOS gruIJ"WI 
ocultos" " 

Sr. Presidente, sei que palavras nA<> 
mudam votos, nem tampOuco aplau. 
soo, nem apupos. A sorte está ttaça· 
da: o projeto vai SCr a.provado. 

Por uma questão de consciêncIa e 
que focalizamos êste assunto, para que 
O silêncio das sepultura.s não caUtc
terize êste.momento. Os grupos den· 
no e fOl'a do Congresso estão tl'labR
J,hados comb nunca·o fizeram em· 
qualquer época da história reiJ)ublica
fl.a ou monárquica. Há quase uma es
pécie de indiferentLsmo, para que' () 
parlamentar não pare, e parando InC
dite. e meditando se acuse de vntar 
a favor de uma operaç::.o que ·não 

R.elator do 8r Sa Tl{} ~ t .. trat.o .. Var.los votar um proJeto aO de homens de bem, QUe Dão pradc.'l-
, . n ago an as. quaJ nao está anexado o contrato pe- ram nenhum ato de corrupção, j\l de 

"A ordem para que o Embaixa· la qual delegamos amplo podêres ao sub,tel'são, inscl'evi~me para hoje fn. 
dor Roberto Campos rublicas8e Executivo para assinar. ~ contre.~o viar à Mesa um requeriment:J. l'o.!ç;
em Washington o mOmerando de que ~e aprouver. porque lllclu.slve nao tando que o Sr. Ministro da Eauca
entendimento foi dada por mim. an~llS9.m05 cont!'ato n~nhum, poi:s nã.o ção apresente no Senado, de forma 
E assumo a sua response.bUiOOde. c.y~te. 'aberta. o Usigilosa, como entender 
Estou cert() de que o fiz cumprlft- O Sr. José GuiOmard _ ) não é da conveniente, p.s razões que jUSt.flC.l~ 
do as intenções do Govêrno que nossa competência.· ram essas demissões. 
deseja. realizar a compra, destro O SR. AURELIO VIANNA _ Ast;lm, Todavia, antes de encaminl11r o fr-
dêss~ esquema de negociaçõeE". Sr. Presidente. atendo ao pregão de querimento, verÍfiquei, pelo D,cr i :) 

Oumprindo as intenções! Não seI V. Ex~, porque realmente é um as· Oficial, qUe a sexonernções não ti
c?mo se cumprem as Intenções, num sunto enfadonho. difícil e que deve- veram por base o Ato Institucional. 
SlStema de Govêrno presidencial, em rIa pa.:-sar em silêncio completo. Afl- O Presidente da. República dem~t.1u 
que o Presidente determina. Então nal, o que são trezentos e ta.nto rol· dois ?rofessôr~s estrihado em 1nQl\e~ 
um Ministro adivinha o penoomento lhões de dólares para os Ilrautos e ritos rerulizados em CuIabá por adLO
do Presidente, cumprindo as~suas in. faru,eus, que dizem que a operação é ridade.s militares. E exonerou OS ou. 
tenç6es, e organiza Um processo de de 135 mÍlhões de dólares? tros nos t.êl'lnos do Estatuto d()s 
comp," ao estrange,'ro? H' J' .. - d S M d Func;onários Públicos Civis da. Uni~lO, oJe 1 a ·Op1ll190 o r. arcon es tant t' . 

Há um fato para o qual chamarei Ferraz, qUe diz ir a operação a qua.- Houve, por. o, mo lVOS dIverso . ..". p.:;:-
a atenção do Congresso à noite se se quatrocentos milhões de dólares. ra as dem1.SSõeS. 
Deus quiser: quem determinou a ;"pe- Mas. o qUe são quatrocentos milhões Assim, em fa.ce co que publica C 
ração não foi o Presidente, fOi uma de dólares para uma Nação cQmo a DiárIo Oficial, não mais se just·Wc~ 
comissão interniinisterial. A base dos nOSfa, que só deve .uns quatro bllhões meu pedido de 1nfonnações. Quero frio 
entendimentos da COmis.são int.erml_ de· dólares, dois mllhõ~s doo quais a sal', para ficar bem claro, e-ntret.an:o 
nlsteriaI, o atual Govêruo continuou c~rto prazo; ~ma Naç~o que é aten- que os professõrse da. Faculdade de Di_ 
o p,rocesso de compra das ooncessio. dum na q~estao do cafe, por. exemplo, reito de Cuiabá, salvo dois, não pf"f~ 
nArIas. Mas o atuaI aovêrno nã() ce. quando nao se fala em atrItos entre deram seus cârgos por esta'rem in. 
conhece poder na comissão intermi- govern~s e. p.OVOS! . . cursos nas prescrições do Ato In.<;. 
n1steriaJ pa·ra operar. Esta Comissão. DePQ.is VIra a Llght: vai anuncmr titucional, isto é, práticas de atos snb
designada pelo atual Presidente da a mesma coisa, o mesmo prcces:3o, paH versivos ou por corrupção Aver;. 
República, transferiu a responsabilt. ~a run negÓCio. dêste,. na base de 67c, guando 'quais os fundamentoo das dt:_ 
dade do negócio. por inteiro, ao Con. Juros semestraIS. S~lS por cento que mis.sões, fui informado de que as no~ 
gre.sso Nacional, reconhecendo que SÓ vam~' ~agar em. d0I.a.J:~ ,em moeda ~ee.çõe-? désses profes.sôres hS.'UHU 
~ Congresso tem pode:- paxa reoa.. f?Tt~. E o m~lhOl negoc~os que o ca~ sldo fe:tas etn de.sa.côrdo com detn". 
hzá-l(). pltalrsta ~encano podena fazer, pOl'- minações do Estaturo dos Func~o11á. 

Eis as suas palavras: que se. satISfaz plenamente C?m 4 ~ e rios Públicos Civis d81 União, isto é, 
( SOlo· SeIS ~ cento é um negoci? na~ não po-ssuiam o currículo exigido oa~ 
O Sr. Presidente taz soar as cam- dIgC? da C~ma, púrque h~je na~ seI ra lecionar 8,S matérias para as q:,:1i.s 

painhas) . maiS qual e. a qhIna, mas vlTá. a .L1ght, foram desig'118,dos. 
Termino agora mesmo, Sr. Presl. depois ~ mdustrla. farn~aceutlca e, Ora é sabido é púbJlc '6"' 

d t t para evItar áreas de atrltoe vamos ' '.' o e no. ,-o 
en e. Eu ambém estou cansàdQ dês· pagar pelos pref"os que nOs impõem. q~e o Co~selho Na.ClOpa:l de ,~d:l('a~ 

te negócio. Quem não &5tá oansado Esclarecendo, õrultima rati0, .somo~ çao há mUlto tempo nao se reu,ne.pa. 
no Brasil?! generosos, mas negóciOs é negóc1o, e 1'a aprovar currículos de prof(~sor:'.s. 

(Lé:) temo-s d-e zelar para que o Brasil faça A Faculdade, ap?s sua federalrz:J ,:UO, 
4'0 próprio vuIto da operação e Um J:l-om negócios, assim como os par. que se deu em Janei~o de 1961. teye 

o interésse público envolvido, a.s~ lamentares americanos para que seu seus professôres demitidos pe.Q Go· 
sim como a inten.sa expectativa país sempre faça boml negócios, que v~rn? do r-stado. E ficoa em .s:t.'ta. 
de opinião pública e esp6'Cialmen- fa.voreçam seu povo. E fazem muit'l çao lrl'egu ar. 
te do COngresso, recOmendam o bem! Nós é que não fazemos, quan~ Durante lon~~ meses, inte,leri jun .. 
envio de projeto de 1e1 ao Con· do esquecemos e,s,sa obrigação primá- to ao Sr. Mlru~tro da AduC8quo e 
gresso, em que a soluçá-o t\e to· ria. de atendermos se~, em prlr Culturc', no ~entldo de ql!e fô:;:s'2 1(';4 
dOI; êsses problema.<;. seja suhme- melro lugar, a nosso povo. às sua.! ne- f& a. nomea.çao de prOfessores de ,CCJ .... 
tida. à alta considel'açã{) do Po- cess:dades n~ luta pela independêncIa o com a sitLUlção preexiStente à (,p.;-

• 
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('G m que se fez a fe<ü:l'a1::n:;áo ~ào ,bro, qH~..-~ a..:. 'o, .... ,~.: " 1::? . .' :..~:' 1 O Sr, Alol!sio de ~l!rmf!W --J\chO O SR. PRESIDENTE: 
obt~;e êx:to ne.s~a, interfercllc:a Iu- I.e :1.ii.Q é justo del:;ar a ~~H::ul~ll~,e .s~m I que o r~,quer:m~:l~t?,.d~ ,::~o~n~~';,?eS,de (Nogueira da Gama) _ Tem a pa_ 
ai.sti junto ao MUllstro paro,] qHe no-IJ;':;i~,,". t;tJ.:.rno p.:j_J. 11._ '-'- UI- V,. L<;:l. c ~ ... ,l'~1 '-'. --, ... ;1el.te, lavra o Sr. Seru.dor GilbClto Mari .. 
meru3se profe.ssôr~s, a f.m de q:,1e a' I· . ..:..€ .... '--:) -- .; pl"JV:lS de! d!~o melhor, aInda f,3.l)en.a, nao no nho, no" tê:'lllOS do art. 163, § 29, do 
l"aculdade não fechasse as portas. \ fim de ano.. sentido de 1n~-1~ar do Gove1"~o o mo .. Rf"g"imC'ntA Interno. 

posteriormEnte, já no oovêyl:J do Eu pretendia dii'~r. ainda, .:;.0 Sr. tivo dns deml!&l~ d~ .. :;sef;_profe~.sOre~, 
. Sr João Gou!art foI feita a nomea- I Presiõente dn, Repüolica que, no ('a~o mas no sel~tido de saper do Mimstérm O SP~. SENADOR GILBEETO 

çãÓ. Ao qUe me' consta, riio h011ve ; d~ ~aculda~~ .de D!re.ito 4e C~1ia!J~, da y:ducaçao e .Cult~m ql!,a~_;; a o~ién~ MARINHO PRONUNCIA DISCUR-
.obediência rigorosa às especializações. \ ba mterferenc:a POlítIca. O Govel- t:1çao gU"e segUlu na l df'mlss .... O desses 80 QUE, ENTREGUE A REVISAO 
de cadeira de cada um, O 11m'_st€r!o n?d;;r do E5t~do. tú~n~ndo P~s:e nO 'p~ofe.'iSor.~~e ?a n01~e,aç~~.., ~~n~,..~: DO OllADOR SERA PUBLICADO 
da Educação e cultura, exn.~n:m"ndo !..,d li 31 de .1nne:rJ d~ .9,,1, d~~ll~lU t.o- :lá:-~n-... ~ ... -~. t,IM:;!,.,.,' .L,~.: ',,: ;:d.,~'Ll." POSTERIORMENTE. 
e.5.'j,\ c:rcun.stânc~'a l'ecent.::ménte PI'O_ 1-:" 03 D ot~~· . " ~att ." co n~ 1-,)., fi. • {t~ f' O 'R S 
pôs a.o Presidente d~ Repúb:ic.:. H exo- ! não pcrten:::iam, ou.~,nec;flm n§.(J ~r_ to ~(' .Cmabá. os ftln~l~üJ',:.'i; "erlall~ S. PRE IDESTE: 
neraç['o daqueles cUja nü:ne~:ção h9.- . te_fieer, a seu P::rUlo. N~ enta:It{), direl~~ ao ,prov;Jmen~o í ,'~- -:':';0 dP~ (Ncgueira da Gama) Sóbre a-
via. sid cfeita em desacôrfÍo c':m .as nso ptderia. .fíiZ-J-,'C: po"qt:1? 0, dec:e{<O! cade1.as. E, l'~;D1ell,te, :S"1·!P!f;,"11~~,11 n"le~~ proJeto de ler que vai' ser lida 
exi<>'ênc'as f,.)"mnla<i3.s p810 Cons<':ha J pela qU8.1 ;] PaC'u_d":.df." fOI fea0'"-n '1 ;'''-! te -Qt'e_ tenham ..,ldQ "d,Em t ,d~s, ap,-_~ns ! pNo Sr. 19 Sc'Cretário. 
Ne~10nnl de Ensino. 1 da., . Jerta. si!~O publicaC:ô na Dia-rio pI' ~l:1,o _ have!.~~~ .'Prfem~~'Ucl? ... ~e.~,:r.. , . ; 

Antes de.vi(ljar .pua.ri 1.~tI opa, in- 1'.JfI--C1,ol ~OlS v'c" : d:. n ··~C <1' .. ~' ~''J.;'l~ f~::;:ry _ c ," ~AI. r ~:~. l~ E lido o Eegu.nte 
tegrando a r.t'prescntação do. S':'llndo 1 S. Exa. !<:'!2.:; S. E~!!. <! . .,. demlt:ú. e ~a. mUlta .con.fu.,a .. o "[In tO.no d:\ m.~ P' t d L' d S d 
à Assembléia d,a .União Jn:e.pat:'t~· ~a!. se origin')u a,n'\I2t;'['..o dS 4Te.gu- ~~;la ...... SetI~ ~!1~e:;:s nt-f''I-'~}:~''~<"~' ~ fOla O e el ü ena o 
111"ntar pro"u'"el obter aud'é"cia do: :al'ldade na F"ar-H rude d-e Dl:-e'lto de TI . JÍ.l, .E...t:c.... f. ,L ~.:-~ ru q 50, de 1964 

I .. " .... , ... Culal:iâ '. '~fle dc,:,~(.!" (1.. ... ""1· --'S o u-o'f'f'l a 
Sf· pr~.ld€nte d.a Repúbl:C~~, pan, pe-: . ~. A"""", à,' "", ,., R ..... que-'s" ref~";iu ~ no· r~' S..:r.adol' Be- . Permite c~ignQ,Ção em Iôl~ 
~.r ;~ ? ~"~~~~nq~~ll n~~lá~o;~e àP~aAt:~- vo;'ucP.o de 3: dI' m:u·,o. o jorrnl .oH- ?,erra Neto era s&ln ·:'f· '\JlteHzmeu.. de pagwnento'de mensalidades fi 

o o o ~ ; , . / ~ <'-;":-Ic~ 1 ?o r l") r:. ·:.fl:,~'i}· .." te. -o' Se::1ado o re.1eit, a, ~fJb a ai!:gn- 'descontos em javo·r. da Associa-
<fade d~ D,relto de CUlaba .... em LL,te, .. _..... _'!'" ,.'",.' c.?o d .. ,flue o Oovêrnh "'. f f.:lzET nova .Ça."o Beneficente_ dos 'genta. FI' •• 41.1 ~e~ eu he d"~~ um d~'po m"'ntc ,. fi n~ C.'l ... n n.J 4. P. ,. • ~"'"t, ,.. ..." ~ 

P~~ ~'co"hec'o b"~m e. ma'e'r,'u a J' dO"\". qu. en 1):.li'~,-':'--e<; 'i""'!1 d-"'-11..;- rc:;st:UhlT':l.et?,? dos :carg:ls de .i>l'te0- C(!..'~ d.lJ lmpãsta. Ád:mneiro com 
,,-,loS ,. ~- ~ " ~;) s rln~'- fe&"'D'!' catedratlco r;' convenum. sede no Rio de Ja.neiro e dd ,ou" 

Co:>' prOf.:,s--Ol:es qu~ -ieClOnam naq~,ela! ,_.. POréI'll; drjx:lr cinro q"lf' l) projeto não tras p-rovtdências. ~ 
<:8.S3. de en~m~. Nr,o obt1n'~ n '1ui.en- Eu de--::e1nv3 p~dil' rr-o 2r. l}j·c,,'der... nomf.3và .êLsps- funir (10r ,<; para o 
c.a. E?cre\'~ u!U!l ?urtn ap Sr. Pre- ,te d!l ~ê~ú'Jn~n. -C!II:' há. c!ctua,;<;c. carf'"o de profesEor p'lt-edrátieo, 00- ArL 19 E' p~rml~ido áOS sócios da. 
s:dente da. ~zpúbhea, an .... t:s de em- ~ ,~~ c~'n"·t;,- '1 rX'm~ l--_1~" mr2v:\-o" para. Q de profe-... ,.::or do rn .. A~<:oc:acão Beneficente dos Agentes 
b3~('ar . .s~I:Cltando·lhe q:le 1111.: O:.11.'.S_ ; 'A' •• - r'"'):-. '. '.'~ '".~ .c;:ino superior, (} qu~' quer dJjljer que .Pl::'Cl11S do lmpôsto Aduaneiro e<lm 
.se. InfeIIzmente, C;j atcs fO::lm P:'ll_ S. Exa. corn:1 cf)-~r~~non'-á\'el par lhes da.va .condtção cpnd!I"[,{l, no IDa· ~:Th : d' (; <t. ':'JL~l:J, t' : em 
t:cados .sem qUE .eu -pud~s::-,e -P:'~'<4 a pc~~ivei$ inil{st:·,!'l~ futura,;. . cr:stéri{) superior. n~;ollh~.s à<1ndo en- {I_o a e pagampllto às cotas qe n~en .. 
S. Exa. os escl!!l'ec:ment·x Todos, aQut"ole .... ,n:éof-e~s(lN<: 4>"1v!tll'rtm t.l'et";~'ltCl a vitaLc~edfl(' Foi uma ~ahd:::rles o debitas decorrentes de 

A recadade é qUe O~ pr:J-f.;:~ "}res ao COIJ.*"=es: o NJ.~i""n...ll Ól? ~n,~i"'O os 'Ü.rientô,(\ro a qUe o M ni~~ ~",o rili. Edu. ~~~.~r;;. ~:;":~'_;:.~>::'i~·:;2;t~.;'?;id:ál, :7'.,' c"!?' 
f d · 1 ' .~ . '.' .~, ca('.~o che:-:ou no.s':>w~" (te :'~e(}nil('cer ._ . __ o v

mam i'lQmM 0 .. aque a epOCa poupe .i niio se reúne (1.<;' nro.fe'::"f,r,:~ '112"0 'tem o- direito dês:es f.111.i dorf"'. da FacuI- D~l'iP,'nda como principal pagactôra oU 
o Conselho NJ.clonaJ. de E11SlflO não d '" j' .1. n 'o cnlp3. d';ss'J e U1'.l:IO nYll"')' Os. a1unos, dad", fe er.aliz.'l-..~l.·· ~-p p;"u'C CIO u.1S '"'. • 
se reun'a. e p:lrqu€ não era ddmi,ssl- ", <",r.~ , ._~ c ~-r,--;--:j:' r ... _'. ':;:~. ('"ÍtedntS.semnyitalif:ed!!~leque,peI;j, Parágrafo único.:A forma-de 111'0'" 
vel paraU!:ar a eEc'Jla. };J'ejudlCi'tláa-. des. Constttn~ ... -ão- _Fede-gl 00' devem. tt'l' o:.ssal;nent<> de!';S€S pagamentos (Ibe-
as..')im, uma p:êiade de jOVE'l1';; m1lt-O- O:WJ.e"'-~ôl·t"S que fu .. ..:!tn {'oncttrSfl de Cf!}á as nOrmas estnqelec:das na Lei 
grossenses QUe freqüenta'rain as a:]- 81'. Pres;dente. trn-r.{' !l -9zl'Clh'~r Nova.C; e t.Hul{ls. Sl'f'l"!'o;!\ V. Exa nume~o ~".04B. de'2 cte janeiro de 1950. 
las e estavam UllH'i,Cç'ndos de t.e:· SiOtl ! que, sah'o de, (111P fo.'·Rllt sl'brnr:licio.:; nuc, em dia_ post-erirv·. f'r:c.~m1nhe à que dJspoe sóbre consignação em fô-
C1'-'so suspemo. .-1 '1 inqué~'Hl'j l"}'}l'cla'.,.rr.;Ht'?,·. Di" p)'o- Mesa um pedido de! infól1n3Pôes ao lha de pagamento. 

,,'.. '" -, •• ~ 1 j ftssôres ,atins::d:J~ pel~ dpc ~iío ;:'over: GDvêrno~ atrevê<; à.ot Min1:--tério da Art. 29 Esta lei entrará em vigor O Sr. B~~erra l\clo - Pc.mt..", \;. I :~n~Fl'" ~11"':''''''~." - d d j d '" 
:E t ') A ' t ! . :-~~;;U";'lE_,~~'.:, . .sd~~r,'. ,~"a,' I~,'el' ,3 :~,.r .• ,~ _,:~-_ n~ sUl.de sua, pUblicação, reV<Jga-:m. um apare. ( s~e-n-l.-mwno (o I'fltn'deCOf"l'!llJ""P"OH ,1,,-<.·,I,·p:-~-i>o em :'''''~ ~+-"- •.•• - - '". ,.",'--'~ ... das as dlSpoejções em contrário. 
orador). Há po-ucos dIas. na. p.lUfa dêle.!'. o DP~"mr,,-~'!.';.:i/),· Jf'i.o r.üiv; dll. lióes de algUns dêsse<: .prof~:-,,6re-s Sf'm 
dOS. trabalhos do S.enad~, J)gur,n'8,' Fo~,<;.ec.!\'i Predd"'ntf' "lu 'T."j1--!lP1.1 de ter havido a m{l~mfl I {de71tar.;ão em .1ustijicaçáo 
projeto referente' à ..sltu9.ça~ dOs p:o·· ! .Justica tio Fst.rrl.n p nr,'fp'f,n" funàa.. 1 - t 
f &.só e da 0\3. up re açao a. o~ roS, i e r s s ~c ~ S S PT!OreS; par_- 1 GO\' da Fat'llHflrl"", p hrlTll"lIl df' ~"nQ-. . r 
ticulannent~ a dos protessô'.'es fun- de valor intelect!lnl f' mllr~ I. cut'"o o O SR. FILINTO M~T. LER - Multo 
dadores, nomeados em caráter 'de ca- .1:.' P-;n:~'"···~ D:tf!l'f"" ~~ '"""'!"1.!'~. fi); grato ao aparte do n~bre senadO!' 
:t.edFát-~coS. O projeto. j-e inic:.ativa :~f"ClI""""'!r" - ... -' " - L~'h: (",,: ..... o Aloysio de Ca!'Valho. i 

p :. ~{>i1te !1-~' " _ ~ tem por es-
c":po a. obtcm,,,,,9" li-, .. ..t a. \. ,...-da enti .. 
dElde de igual dfreito ora vigente pa .. 
ar . divers06 asSOCiações de servidores 
c:;.~ ~,.~. Uniã.o e. eilire 10_<-.::, i!wlu
lilve, a A.SlSociação Beneficente doa 
Ai!;' ~. F"i.:_:.L. o lmp .... _ .. AdtUIJ:lei
ro de Santos (Lei' n9 3.603, de 8 de 
agÔ<;tQ de 1959), 

do Ç'Oí'êrno, tev-e parecer do Lider do Dr. Anibal P.ll1heh·o \'11. Silv-O. 4- Con- Declral'o. d~de lOzo, ~que aceLto .a 5U. 
Governo pelo seu al'qulvkl,mento, ,BO):} ~lllto1"-G'eral do 'l?sla:'!.""\ "f' ,silvol!ado gestão de S. Exª'. A!élú de ser figura. 
3: e.l.egação. de que o flre.sidente da de grande nempar'h: 'nhn ..... nl" .. ·.Jo,.p. b~'ill1ante no SenadJ ,da. República e 
Republica, revendo o MSun'.Q, envia-' Paes Bicudo. é 1?ron"o~or Púb1!co e 11m dos: grandes prOfe.'j$ôres da Bahia, 
l'ia outra Mensagem, na (,fual 'pr'lp<)- orilhanté advoO'''rJo: O'Jtr(l. n l)-1' • .José S. ExJ;!. conhece muito JJem o probleIrut 
ria sOlução melhOr e definitiva. Ao C::tporo...o:;.si do- Pr~ào. é 1o:;:>m f' il!'R- de ensino e sabe QUp a questão de pOr. outro· lado, o projeto em teli 
projet(J -ofereci duas emendas já com irr advon-3d'o do F(\"o '11 C~nitaI do currículo é minúcia: i1:ÍQ tem impoT- s~· -transfurm·e.do 'em Lei, virá co:rri
tmderéç_o ao caso dos' Profe..~õ!'eI> da Estado: e o outro. o Dr' TO:'1'J9:tel! - d 'ti"" glr ~a grande dlf~culdade que ora. 
FaCUldade de Direito de C-i.!!abá. o de Alme<ida tl:ndri,!lH" P i1nsh'C' Ju1z tância tão grtm e quelJus: ':lQue a .p-a_- atraVtS&a a. "ABAFIN' pe.ra cumprir 
projeto trats'va do provlm\"nto, da efe- da Vara da Fazznda Publicn de Cula- ralizução das aulas na IPac~Idade. seus objetivos sociais. que' vêm sendo 
tivação dos profcs.::Ol'cs fundadores t..A,. 'T-"-+o<; P~""'''<' - ~- ,.,.. ~ • .!,- O Sr. AloySio' de CafL't1lro - Os 'pte- duramente reaUzados ·no que p* 
cuja Focu1dade conlu....-se mBÜj de c:n-:- veis que r"",am no m'·i$ {;'l~-':'-3do ("Ou- _ judicados no CaEO E-ld os estudante'), Obstácul()s surgidos não cObrança elas 
co an08 di! t[dC1'3Ez:1ção. Mas, t~l'ldo ceito em l\.-r'l+O GrCl":S). e êstes nãD devem -sC'i~t' por erros ou mem:,JUõades; -out-r.cll6im, procura o 

. e!u vista
n 

a. de Cu~abá,. com m;~ne.3 {te O D'-ário Ofic;al da TTniii,o.,.na 111:'S- GUlpas que nã.Q lhes d::-bem, mR'l. dm presente, -·dar à Ilssoci"ação, que tantl)' 
c::mco a~ os, apresenteI empnda~ rcs- ma pá1'ina em (lUr nubliC-'l ~ exon~rn_ 2,<l .Legi.s.l~.t~vo· que, qjl:lndo federaU"~ têm feito pelos agentes fiscais adua .. 
.salvMlda e.s Fa~uldades federa.l ~"~d~ ção dJ;S5P"I pT,:)fc."'sârí'lt. regis.tra B no- 2011 RS F.aculd.'"'.dl;S . .rr"';el'~:" t'!r e.<r'.a· nelros. ma!ores .possibilidades de ser
com menos de CIDC() an~. PedIa al!l- I mrar-iio de cincr r'lê!es pal',a C!lr1e'qs belecido, desde logo, 'clWd~ç6es para vi-los, Ora pela fa-cilida-de do reco .. 
<la. que, no CáS:o ?t' a.~·qu'ValT.f!lW, não diferenté3. ó IlU€, 'll'OV<l qUi~ o Gl)vêl"- .provin:-cilto das cú.te~:::rs. . • lhimenoo' das cotas mensaiB, ,ora 'De" 
houv~:se :ltf':~çpo na "IituJo:50 a~.mt1 no da R:m:'lbllt<I rul~ a~Í'nrl~r fio::; evj~ O.SR. Fll..IN'1'O M15LLER" _ Mui~' lOs mais altos fins sociais que po .. ::ie. 
<:l~s ~ .. Of.~:sôl;~.rund~dorC;S'. (lnqu:l.t~t~ "Ct-ne:a, ti" Con"?l'1" ~q~;fj"l.pl (la ~n- tO' obrigado fi V.' ExJ tão !3er alcnncadQ.'; pela renlizsção 'e 
n .. to se O .... "-Cut,lss:e nO\O pIOjetü de .lei. ~ln~ e na"a ti:.7"\to. nflT11NIl1 '" pro- " t A Obi'ip,"J.('5~c;. solidárias, _. 
~ emendss Cnll"{'\nl. Che~uei S: ape~. -r~-"'r.';~, '''0'' a<; ".,"e,' "'c "'ra as Ap:,csentarei.o rcq. f'r,lI)Cn --o suge- Sa1a das Sessões, em 29 de s:=tem .. 
I '. "d ~=U - '... ,- <: "'ido 'pelo, nobre Sentl'tlo-" AlouS.lo de b 'o d 195' "dalb t s R.. ao LJ.\ Er- da Oov~r;.~o, p'a!"a que qu."I.s tinhr-.m ~i:1o 3nrrwr.d1l.'L· ~ /I 1- e .~. - n er o enn(l-
Q Sr. 2:e.:JdcJ}J;? d:l Rep-ú'J1Je'-l oe .. hHIS_ 11$5. niD.!!U:m ln-~rjl'a ou ~ o C"li'l~e_ Carv,;l:ho na sa~,jo jie mnanhã ou aqberto Marinho'. 
se a s tuaç-áo .em S'ls:.,enso. ~'\o J,JC- Ih N' I dE' ~ "n" rl~po~~, visto. que aquê12 que- eu h!lvia O SR P",ESIDEN~, 

"l ~ ~~'on;t e Q''Il1;.fl 1)'11) <t:? reu ~, formulado para fflC"'lllluha" à Me~ft . 4~. 
nos em cansidcrar[:,o ao CO!lg~·_e:·so- p1, mmt-o temoo .. ~ TI,lO tP1.1 ~'l':)r01'a- h· 'á, w t '.a, ..... ,~ d :':'er 
~a~onal 'que .:;,e rt'.~.ou~era fl. t!gur:.l"- t:l'.o-os cU1'rfculo'S, Pf'ls -p~)f(':::<'n""'<:_ r'1_j'OJe,} nao en l_~ ,c a" . 
(tú1' no .... a i'!:-J1El';-€'lU. nso' ar-veria ha- tre os QtT-~i~ 0!1, Urs. JCqO ::'ni" -da E 1 çom c fut'Jlto de cohhCrar com 
ver dtmlr:õ,~s· i\te c .. ue fô.s.se !'e:,,~hd:t Fon.,>~"'!.'l. e Brliinm.ln D113~'r? HOi1t-.d- ° Go.vêrno, ·da. Repú.bl:a., que o fa~ 
O l}1.fltérJn, .. m, .t;l:Bo fm-I.!"m r.~n!Jmf'3d,lo:t UIll1JUfI () a fim de Que s.e .EO.lUii::ne, de fO-:'ma 

O sa. FIL'NTO ~,~LI.ER - Ag:'a~ ,contelh-o N'CriolJ_ll. -<le .1;1151111) n10 defniNva. e satifr.tóti'l, () gr.lve, .. pro.. 
deco o apaNe com qu~ lUe' ho.lll'OU o f:J;:rnya c> ~u curncuJo cl~ pro!f',,,-or b1€'ll1A da Fa.culdade de Direit-o de 
!wbre Seno;,j{i!, Bcz,~rl's. Neto. O apé·· n,}.j.te moól) ~';. fI,]l"Uo-,;- ~e~·f.'J_. fJ:W- J\'ú:d;-:) Gro,..<:oo. O nw~~ m~-iDr ewpe
]0 que' s. Exa fôz-_ ao Lider do- Go- ln-:nte, p~eju~c~d.OS:. . _". nho é para que Q. F~ c,r!j.1c"u cOlltínue 
~:êrno. t..cr.a :>.ido iub:;",l'Ho por mim, - A publ'cu-f'8o felt!' prIm; }orn~,s tu a. ftlllcionar, prce::1chr"'1.'l. as~im; as 
porque. uma das ~az5es 'que uesejava a con:pr.een10. C"Jm &. noH{:!a~ cn ex~· 'Suas f:'nandadcs. '!'rati-lr. de uma es
apr~.senta.r 20 Sr. Pr".'rrtcnte da Rf'- ncr~cao, ;;ap'l:"crJ.."t1.Que I') A.o lnst,· cela su~'!ior que já formou duas ou 
púb'ic,a para que· não praticasse sqnê_ t~clo-~al hD'.!V(SSe- p'b~an'1;[do aQut'la três turmas de n-IunQs, com grande 
le ato, er::. a de que esta,,'n.m em aD- F-:a-c_u_~~de. ,,~!aB o - Dl~rt.(: r10 Con-, êxito. Os formadcs já.,rst5.0 adv-ogan. 
<lamento !Hojeto do GQv~l'no man. gre"'-..<:o o f.êz de mrl~o d fClente. do, f'xercendo 8._ lirofi.~slo CO"TI dtgni-
dando efetivar os profess.:}res funda- sr. Pre-slde:Jte, ... n~o de remetzr à. d d e p"o-fid~h ia Não R ilrto que 
dor.s ~er' j t .. Me.<>a. o- r.equerlment<> Já for-l'lulado em !J. ~ ,'. c. - ",. 

, o...: la US 0, assnn, a~m,·ria.r- virtuoo de ná, ter 'l.~.aIs ,--,p,;ão de ~er. flg:~ pal'aliSada_ e fejl,'; alLmos pre-

. INoguclra da Gamà) _ O projeto 
est~ dcvidanlente just1f:cado e é da 
nut-C'rla elo nobre Senador Adalberto 
S~!'",,-1. I:.'á à publicação e. depois, A.s 
C<lmi.'''~õ:s de Serviço Fúblico Civil. e 
de ':-onstituií:ão e Justiça.. 

O m:, Zi.!!tICO REZENDE: 

5r. ~l'~dente peço a 
or::iem. 

O SIt, PRESlDE~ITE: 

(Nogueira da ("lima) 
pal-avra ° nob.re Sé'n_ador 
zende. 

palavra -p.ela 

- Tem a. 
:gufiOo I;re-

o SR, EURICO REZENDE: 
~e a .solução da matél'ja, )x'!'ra se_ re- O 'Sr, ',roy,·"o de Ca~, ','"'."'0 _ Per- jUdlC~dCS. 
exammar o proble:ll~ da Faculdade . n co ~ - (Pelo ordem _ Sem reviso:ío do 

. de Dil'e.'to de CuIabá. . mite V. E'i:a. um n,parte? São ~tas~ 'Sr', Pl'-esi4ente, (,s consi· j oradOr) _ Sr. Pr€3.id,ente, estl,ve' 
Acr(>"'ce outra c!rcunsiúncia., . Sr" 1 ~O SR. FILINTO MtJLI 1~ PoIs derações que desejaYllj faZE1'. ,1"fu~to ausent.e varios dias de. Casa e tinha 

Pl·e.'lide.?lte: csta:r.:w.3 l10 ru.@.~ de Se,;em- ~ noo. bem). a impress5:o, se não mesmo a cer-

.. 
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teza de, ao retornar "à. intervivência jâ deu J'Iarecer a respeito. Mas, 86 Queiroz no cargo tle Chefe de', Indo o projeto à Comissão te ser .. 
cativante do-.s meus pl."adOS coJe- oonclwões fi. que chegou ao ComiSSão portaria, PL-3, do· Quadro da Se- Vlço Público Civil, O seu rela[/.ll', 8r. 
888, iria encontrar implantada a tri- de Constituição e Justiça. obriga e, creta.·ria do Senado Federal. SenadOr Aarão steinbruch, tendo em 
blUla nobre do Plenário, de vez que MeSa a entrar em entendimento com ~._ vista qne o referido artigo 29 extra .. A discussão foi Q.:lcfHTa,da na ses..;;ao t d ti . 6 CB.€0. aprovou o nrojeto de reso- ao Câma.ra dos Deputados ...Ara que ! va.sava a propus a. o Execu vo, re-
I - "<- \ LI'" do dia 2! do corren .. t>. . t.-l_··' uçao de nOSSa auto!'"" !'eG abelecen- ~wa. haver um entrosa.mento com q\l~~U 'O pronunclamen'O uu Mmlste .. 
do a tribuna qij.e hQ.via s:do suprl- l'eterênc~a li tramitação do projeto, Em votação o PI'f.'jt:to. . rio das -Relações Ex.teriores, 
mida desde o Golpe de Estado de dentro do periodo de 30 dias, de mo- OS 81'5, senadores que o [l,plo- A consulta, feita em 20 de maIo do 
1937. do a que se cumpra o dispositivo do vam, queiram permanecer sentados. corrente ano e reiterada em 23 d eju-

AqutJe diploma le~!51Iltho csti;)U. Ato Institucional dentro do seu es- (Pausa). .' _ lho, ficou sem resposta até 1'9 de se-
lou, pal'll .l. Mesa Diretora. dos SO>S- pirito e cOm o ·seu objetivo. I .Está aprovado. Volta~ra ~ ComlSSao Itembl'Q, data em que o relator, tendo 
oos t:-:oalhos, o prazo' de st'~enta. O SR, AURELIO VIANA _ Mui-: Drretora, para a rec!aç.lo flllRl. em vista. que n06 novos autósrafos 
dias para 11" concretiZ3ção daqu.ela to obrigado, Sr, Presidente, I E' o seguinte o projeto apl'o- forneci:l:o .. c;. pela Câmara. ~ã.o. figura o 
providênCl~. AInda há poucos dla6, O SR PRESIDENTE' I vado: art. 29, ofere<:eu em deflIDhvo o seu 
Sr. PreSldente, critique-i, e Olltr~ . ~. parecer. peh\ aprovRção do pmjeto. 
61'8. Senadores fizerem o nlesmo,:'. (Nogua~ra da Gama) _ Sóbre Q 1 PROJETO DE RE.;SOLT:JÇAO Posteriormente, estandQ a matéria. 
"missão dOs Sra., Ministros de IDita-1 Mesa há requerimento de urgência I N9 4.8, DE lS64 já em poder da Mesa, para lnclll5ão 
<lo que teima~ em não responder, que vai ser lido pelo Sr. 19 Secl'e- Aposenta Claudio de Queiroz na em Ordem do Dia. chegou ao senado 
nos pI,a:ws ls~ms, n.:-m cm pr.. ! al- tário, I cargo de Chefe da Portaria. PL-3, a. resposta do Ministério das Relações 
g~. ao.s nOSi$OS pedidos de informa- E' lld . , t . do Quadro d(t Secretaria do Se- EXteriores datada de 1 Sde agôSbo. 
çoes. o o segu,n e. nado Federal. A Comissão· pelo seu ilustre Presiden .. 

A"ora, fllç} uma ro<) •. ,.~" con- Relluerimehto n9 392 de 1964, te, Senador ,,10Y310 de c<>rva1ho, a 
tra a. Mesa, tão brilhantemente, tão -, O Senado Federal resolve: encaminhou à' Mesa, , 
vigilantemente c:lirride.. por V, F..xa;. O SR, YP..ESIDEN'fE: I Artigo único E' aposentado nos Em seu pronunciamento. o Minlsté-
Ile :e .:nL.. .1;.>; j f 01 e:~l._~~pola.ao !Requeremos ur êndfa. nos têl'mas têrm06 do artigo 191, § 1'\ da' COns- rio das Relações Exteriores ~e mani-
o pra •. o prev:sto no:\. Resoluçao, que do artigo 326 n9 g5-B ti R ' nt tituição Federal. combinado com o.s festa francamente favoravel ao 
é wna lei interna corpOrls. t ' • o eglme o t' :345 ·t IV d R 1 - art 19 que afirma vem restabelecer 

Com estas con1>lderações, COm esta. ~~~~ ~:r~-6 o dPrOjeto de Le~ da ~ I:OSde 1000 1 eel~Q d~ r.:i n" e~8uç~~ nOl~a' tradici~nal no 8-eI'Vlço Diplo .. 
feclaração ~<?àmulo os melhqres vo~ impôsto únicoOsÓbr: ~~~ed cr;,~Í80 1948' no carg~ de Chefe 00 pOl'târia mático .{' consular brasileiro, qual a 
05 ~10. sen 1 Q de que a. bdc .::10a dispõe sôbre o roduto dO: PL-3 do Quadro da secretaria do S·e~ de p~!isibilitar a designação dOIS pri-, 
~~~~~lSotr~~j~~iV~a 6~~:r C~~~fa ~;: ce.daç~o; jz:.st:~uf O_ "Fun3o S~acf~:i na~' F€d~ra~, o Ajud3:~te de Porteiro, ,~~~~ ~~~~~f~iOS para a funç."to de 
solução e não permita que o p:azo de Mmeraçao e ~a outras prOVidên- rL 7, ClãudlO de Quenoz, I J •. 
da omls.são· ae· alar!!'ue mai.s aindn eias. O SR PRESIDENTE' Quanto ao artl@"O 29, acha o Ita-

. Sala. dos Ses,:;ões, em 29 de setem-". . m.arati est.ar prejudicado. vist.o que 
O SR, PRESIDENTE: bro. de 1~.64, _ Daniel Krte~er _I (NOgueira da Gama) - Passa-se ao lidênt.:ca l'f'gulamentação con.sta de 
(Nogueira da Gama) _ A recla~ Filmto Muller - Barro$ C"rvalho. IUenl seguinte. loutro projeto di! Lei, encamínhad? 

JD.e.çã<l do. noh~e S~adQr Eurico Re- O SR. PRESIDENTE: Discussão. em segundo turno pelo Podei Executiv(). 
r.ende. em pnnc1plo, é }:KCCC:t'.llte. N . (49.dia), do projeto de Emenda à No caso, a~ manife.stação sôbre êsse 
De fato. o senador aprovou projeto . ( oguezra da Gama) - O reque- COnstituição n9 8, de 1963, origi- n.rtigo perdeu, o intel'ê~se, uma Vl'Z 
de Resolução, tornando facultativo Dl g:ento fe u~g~ncja qu~ acaba de ser nárlo da Câmara. dos Deputados que conforme' já foi esclarecido se 
\JS? da. tl:lbuna. no Plenário. a Co-j d 'D~er w. atê~ «o flln ~ ordem (n9 2-A-63 na. Casa de Ol'lgem), trn.t'a de disposlç~o· que figurou' por 
ml.SSão ~lretoI:a, entr~tanto. ainda °t la, nos .iJ'noo do glmento que dá. nova, redação ao pará- engnno nos primeiros autógrafos viu .. 
não provldenClou a. feItura das tri· In erno, gra.fo 19 do art 28 da. Constitui- ! dos da Câmara 
bunas porque a marceooria dO Se- . ~tá esgotado o período do EXpe- ç~o Federal (aütonomia dos Mu- " . • 
nado Federal está sobrecarregada. dei dlente. nicipios) tendo Pnrecer favorá- Assim~ esclarecIda, a matéria. acha .. 
traoolhos que lhe forám anterior- COIUPARECEI\I lUAlS OS vel rob 'n<.' 701 de 1963 da Co- 'Se em condIções de ser objeto de de .. 
mente confiados. Mas vão Ser adote.- SENHOUES SENADORES mt$ã'O ms,pecial: ' ;hberação do Plenário, à base do texto 
das pl..'Ovidências urgentes para, quel .. ,con.st.antes di)S novos aut6gqlfos 
as tribunas sejam preparadas e semi JOsé Guiomard Em discussão o projeto. (pa~a). ;envilI.dos pela Câmara e que figura, 
maior demora, Oscar Passo.s Nenhwn Sr. Sênudol' dese-Jando lna.s avuls6,s distribuídos, 

O SR. At;RÉLIO VIANA: I ~;:Í[~r 'tl~~~!~V ~~u~ãgalavra, dedaro encerrada. u: Os pareceres são favoráveis. 

Peço a palavra, pel' ordem, Sr., Sebastião Al'cher o~ ?atec~res das ComisSÕeS são fa_ 
~ VI t In' A matJ:r la. voltará .\ Ordem do Dia: á I Presidente, I e Or o Freire 'e' 1:;1. ,yor Ye s. 

Joaquim Parente para o seu 5<.' dIa de discussão. Em votoção portanto, o Projeto. 
O SR, PRESIDi!:NTE: J é Câ did . 

OS n o Discussão, em turno único, do O SR. AI,OYSIO DE CARVALIiO: 
(Nogueira da Gama) 

paIavl·~., pela m'dem, o Sr. 
Aurélio Viana. 

Tem a i Sigefredo pacheco Projeto de Lei d'l Gfunara n9 84, 
S 'D Antonio Juc:'i de 1963 (n9 4.7a4-B·62, na Casa f"ela ordem, SI'. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE: 
en,:ta r, Wi'.'. n Gonçal"-

UN • <"Q de origem), que dá nova redação 
O su, AURÉLIO VIA~A: 

(Pela ordem) - Consulto V. Exu. 
lIôbre o seguinte: um projeto fruto 
de Mensagem do Executivo, não apro_ 
vado na· Câmara dos Deputados den
tro do prazo fatal de 30 dias, enyia.
do ao Senado Federal, é aqui ,emen
dado. EsSe projeto voltará à Câma
ra dos Deputados para que ela exa
mine as. emendas do Senado ou. 
aprovado no Senado, sua. destinação 
será o EXecutivo pal'a sanção ou 
veto? 

O SR. PRESIDENTE (NogU/~ira 
da Gama) _ ProjetOs de iniciativa 
do Sr. Presidente da República, vin
das da Câmara '(ios Depu tados ao Se
nado, e aqui recebendo eme:Qdas, re
tornarão àquela. Casa para que só
bre as emendas ela se manifeste. 

O SR. AURELIO VIANA - ISr. 
lPresldente. mesmo não tendo sido 
e.preciado pela Câmara? 

Minha questão, portanto, é a ..,e
guinte: o projeto, dentro do prazo 
de 30 dias - Os 30 dias de que nos 
:fala o Ato Institu&onal - não é 
apreclado pela Câmara: então, es.
,otado o prazo fatal, ~ent para o se
nado, sem que a Câmara se tivesse
manifestado sôbre êle. E' emendcdo 
no Senado, Voltará. à Câmara.. para s~r 
1xaminado a emenda do Senado, oU 
lua des~"lnação Berá. O Executivo, p~Ll'<l 
6 sancão oU o veto? 

O SR. PRFSIDEN1I'E (Nogue;ra 
{la Gama) - A hi'pótese formulada 
pelo nobre Senador Aurélio Viana jã 
Ocorreu nos nossos tre.balhos. Nessa. 
Ocasiito a Mesa decidiu ouvir a Co
L-lJlissão ~\!' Constituição , Justiça. (~ue 

Ruy Carneiro. ao parágrafo único do art. 28 da 
Gonçalves de Abrantes Lei n9 3.917, de 14-7-61 (que re· I (Nogueira da Gama) - Tem a 11· 
João Agripino organizou o Ministé-rio das Rela- )1ta.vra, 'pela ordem, o no\:Jre St>DJ.dor 
Heribaldo Vieira çõe.s EXteriores}, c dá outras pro- AloysiO de carvalho. 
JDyúlllto°nLecit~" vidê~Cias, tendo Pareceres (sob O SR, .-\LOYSIO DE CARVALJIO: 

~'" nB. 072, de 19ü3 e 12~. 93~ e. 940. 
Antonio Bülbino de 1964) _ da. OOmissão de Cons-
Jefferson de Aguiar tituição e Justiça: 19 pronuncia-
:Raul Giuberti mento _ pela consulta. à Mesa. da 
Miguel Couto Câmara sôbre dúvida. que suscita 
Gouveia Vieira (Diligência c'.<mprida, com respa.s-
José Elias ta da. Câmara enviando novos 
Filinto Müller autógrafOS) ; 2<.' pronuncia.m.ento 
Adolpho Franco ._ pela constitucionalidade - da 
Mello Braga Comis.são de Serviço Público Civil: 
Renato Silva 19 pronuncial);lento -" pela au-
O SR. PRESIDENTE: dlência do Ministério da.s REla-

Passa ·se à. 
ções Ext-el'iol'es; 2.<.' prolllmciamen

. to ~ pela aprovação. 
ORDE~1 DO DIA Em dIscusSã-O. (Pausa). 

(Apagam-se as luzes do recinto)' Nenhtun dos Srs. Senadores pedin-
do a. palavra, enceno' a discu~o. 

OSR, PRESIDENTE: Neste casa, há que esclarecer o se~ 
(Nogueira da Gama) _ Está sus- guinte: Ao chegar, inIcIalmente, ao 

pensa. a sessão, por falta de energia, ~na.-do, o p!ojeto - &~'mdo os au-
elétrica. togl'a·tos enVIados pela Oâmara, cons~ 

• tava. de dois artig<JS, O prilp,-eiro dis-
A sessão é suspensa às 16 hO- pondo sôbre o processo de escolha dos 

ras e 50 mtnutos e reaberta às Cônsules ·e o segundo ~re aposen_ 
17 horas e 3 minutos. tadoria. dos Ministros para Assuntoo 

O SR. PRESIDENTE: Econômicos. 
(Nogueira da Gama) _ Está rea~ Na Comissão de Constituição e 

berta a sessão, Justiça o seu l'elator, sr. Senador 

passa-se à 
Jefferson de Aguiar, ao estudQr a ma~ 

ORDEM DO ~IA 
. téria, notou que o artigo segundo ha

via sido rejeitado plea Câmara e pe
diu f&setÚ solicit.a.dOs a. re.spelto es
clarecimentos da Mesa daquela. Casa .. votaçãO, em turno únicO. do 

Projeto de Resolução n9 4-8. de 
1!}&l. de autorie da. Comissão Di
retora, que ap<ll5ent& Clâu-dio de 

Feita a. consulta, a Câma.ra enviou 
novos autógrafos, em que não ff.g\1.~ 
rava O artigo 29 • 

(Pela orde-m) - Sr. preside.:.::re, 
expl!cações oferecidas por V. Exa. 
trazem-nos certa. luz, na. hesitação 

em que estamos nesta tarde; UI:'- ao 
meu espírito, ainda não trouxe' suli. 
ciente esclare,1mente. E como, na se.:::; .. 
são em que êste projeto entrou na. 
Ordem do ,Dia. pela primelra vez, le
vantei questão de ordem a que a ME'~,). 
não deu seguimento, não decldfndo a 
coisa COlDo devia. fazê-lo eu deHja
rIa que V. ExB. esclarecesse o que 
vamos votar. qual i> texto, poIS pelo 
avulso em meu poder o que se vai vo
tar é projeto que se compõe de dois 
artigos - o 10 e o 29. E' óbvin Que o 
Plenário vota de acôrdo com os avuL 
sos distribuídos pelas Bancadas. na. 
forma, aliás. do diSpo3to no R.egi. 
mento. 

Aguardo de V, Exa. OS esclareci
mentos complementares. 

P SR. PRESIDENTE: 

(NorrUeira da Gama) _ Responden .. 
do no pedido de esclarecimento do no .. 
bre senador Aloysio de Carvalhn in .. 
formo que o projeto, objet('\ de vota
ção, é que consta dn avulso distribUÍ
do aos Srs. Senadores: o prOjeto de 
ler da Câmara n9 84 de 1963 constan
te de dois artigos. 

o Art. lÇl é o seguinte: 

"O pfltâgl'aío ún:co do Al't, 2q 
da. lei n'" 3.917, d-e 14 de jUlho do 

. ; 
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1S61, pa S8 a \'Lgorar com a s~6Uin- \ pelo nobre .Sr. Senador Al?:;slo de tituição e JusLlça, h f:nJ de que re .. seja obrfgada e. um nOvo pronuncl.&-
te redação: Carvallio fOI rftnado da Qldem ~o considete a sua propoo.ta em face menta. 

, . . , 'e Dia precisamente. em v!.rLude do eqUl- des.''m circunstância' e do que di.c;p6e A Mesa pode, até, dentro de su~:t &U .. 
"p·afagraJo un:oo - Os Cô~lsul ~ \lOCO que devia ser sanado, Agora, o c;tadt> art. 825 <1,0 Regimento. toridade, determinar que o ps.reeer 

GeraIs ser::.o escolhidos dentre o ao serem redí.'ltribuídos os avulsos. da Comíssã-ú de C-b!lStltuição e JU8~ 
1.Lul.trçs de Seg'unda c1aS?e; os houve confusão. O func:,)núrio encar- Q SR. JOSN?H.A;r MAR.Th""HO: tiça seja coI1.$lderado pela rejeiçU() do 
CÓ!ulle3 e ,CÔl!.sules A?Ju_;JS. regadn da diSlTibulção foiz a mistura Sr. Pres'dente, peço a palavra projeto; ela. o fará sob sua re:;pon-
à~~lwe, o,~ Pnmell(),.<;.c S\gundos do...; dois projetos _ do anterior e do p:::la ordem. sabUidade.· 
Sec!et<:lrlOs; e os Vlce-Cu,nsules , posterior. () projeto que vd ser sub- v SU:. I'RESIDENTE: Não me parece, entretanto. qUt~ seja 
delltre os Terceiros Secre;ano..;.' me~ido a votos é RQll-2!€ cuja leitura I justo. que seja próprio, determine- o 

tste d~.<:..positi,vo, conforme a expl~- tive o ensejo de fazer. (NogUeira da Gama) Tem a pa- retorno do.projeto à CoIllissão de 
Oc.l.ÇÚO dada peh. Mesa, é o'. que m~13 Em votaç:ã

o 
o p:'ojet.o, lavra o nobre Senfldor JQsapl1at Ma- Ccnstituiç~o e Justiça para que es~, 

COll\'lm 6.0 lnLerô~.3e da admlnlst.raçao, I: l'inho. ' 'compulsônarnente, tenha de oferecer 
segund-o :nformou o ML'1.:tr'o <ias Re- I Os 8rs. SenadOles q;r~ o aprovam, O su. JO~t.\l~IL'\T MAUIXl{O: outro parecer. (Muito bem!) 
la';ões Exteriore . I quellam permane.:?et' .se~ltados. Pausa) ~ . _ O SR. BEZERRA NETO: 

l '" • 1 I (Pela 01 Clcm ___ Sem revzSuo dO 
O Art, 2Q 

_ o segulllte: ,_0 ploJeto ia. ap.o\ado p, Ira a s:u- iorutlor) _ Sr. Presldel;te, acabo de Peço a palavra. Sr. pr~'<I.{'nu~. 
"Esta Lei entr~râ em v g'Jr na I po, }lJ' o ,<:c"u.nle ~ j)lojeto tlDrO_11 ouvir a Mesa. sôble ent;:l~dimentO que. O, SR, P,HESIDENTE: 

d3.ta de sua. publlcaçrw, levv;,~c,1::: 'vado. . - ia o Rf'glrnesfo ri p OPG:SllO de _ Pa-' , 
u,,:; di p::J3içórs em contrário." j. rec,-'r da. Com;s.sno Ide C<:lnstttUlçao e: (Noguema da- Gama) - Tem a p8-

• •• + I PROJETO DE LSI DA CA;\IARA JusLça. Releve-me V. E:{~ que decla- ,! la.'!"a o nobre Senador Bt'zerra Neto. 
11:. [ti (, p:'oJ€lo sullmetldo a. vo.a- 'I l'\v 34, DE 1963 re: 9UfUltO :l n:un,IP'SS,oQ.lmente', nãO! O sn BEZERRA NETO: 

ção. '("" admlt{) a soluça0. t· 
ALOYSIO nE C..-\RY/~tliO: i l~" 4,i34-B, de i9G2, na Câmara) Sr. Presidente. o}~e;.rrlfn~{I ctn. C:>- (Sem revisd{) do oradOr) - S!', pre_ 

O Slt. I Dá 1:01:a rcàaç&o ao parágrafo ~a não pode ser interpre:8_do com essa sic:::nte. apenas para aduzir ligeiras 
!)cla crdem, Sr. Piesidel1Le. úniCO do art. 23 da Lei nÇl 3,917, riS;idez, com €E,sa E~era·ldad-e. SOmos olJSet'vRções às considerações expendl-
u ~R. PRESiDENTE: de 14 de )ulho de !J61, que reOr- uma Ca:a legislnth~:l. ~ temo,;; que das p910'l1cbre Sena.-dor Josaphet Ma.. 

gam,:au,.o Ministério das Rela- adotar deiE'fmina.d"*-.,> deliberações no rinho. . 
(N(l:W'11a rla G 4 ma) -- Tem :t po

].:1v1'a, pela ordf:m. Q ncb:'e .3en.ldoz 
A!O't,~() de carvalho, 

O SR. AI.,OYSlO In~ C.\I!YAI.HO: 

çães !C;rtn,jo7cB c dd outru.s ptO-' enpn1inhamento de prop:'siçõ&:~, t,cn- Ri uma. coincl~êl1c1:l curiosa 11:'-
t:idê7l1/as, d') em vista intprês."es 1í.12.fs a!~05 do lJ-uum de nosw-s trabalhoS, se exarni-

O CongreE,so N:ldona] decreta: que a s:1'nplt'S tnhoit:::ç'io re:r:men~ narmOS 'Os projetos seguintes, em dIs.-
t • .l das propOSi(ÓflÕ" cus.são, _ loS itei1S 4. _ 5 - 7 - 8'e 9. 

Art. H' O par§gl'{1[o. ún:co do af- 000. {!m CMa como ê:;t.e. segundo o Em todo5 êIes a oon~!usã.o • .sub-metIàa 
(Pela 'ordem) Sr. Pres1dente, t:gO 211 d:l Lei nº :LS17, de.14 de ju- en!.rnàimento d'a Mesa, uma COmis- ao' pl!:'llário para. s-e Gi.EcULlr e votar, 

ê.sse, o projeto que vai ~el' su~.11etido lho .de 19B1, p.a.":..~a a vigorar com a I são técnica da ns.t)1rel'!a da comissão ~ de que' o-s: pl''<J.jetos sejam so~,('sta
h vot9.çáo. ffi.1:S não é e.<;se o texto d.o ,segmnte t'cdrr{'Ho: de }iilnul1ç'-u.<;, deverl.-l. limilar-se 'a de- dos até a vinda dos respecÍlvos o 
p:-ojeto que c~msta (1·) avuLo d 6tr~- ~Parágrafo lÍlÜCÕ ~ Os C6nsu- ~1~,r~r-~e~apron1do'io pl"ejct0, ou o re~ anund3dos códlg:o~. 
bnL.o 8 P!enano. . le~-G?rai:' :;('150 e>co:hjd[,~ drn- le-id't\'O. ~as' o que. ~~~ ven::.a,de" I:!sta Nc; Item nQ 4 o projeto altero. o 

V. EKD. se t':=Iere ngQra, a tun ttr- tre 0:; ~Iln!stl.o.s de Se~unda cm ~e~a~e é a. anftlbt ~8 plOb,emas art. 5,l do Otcreto que dispõe fiôbre 
t.i!~) :"U que fllZ: 'E':t,1, 1el entrará em elas"''; cô,~<, ! C' . 1 ~ cm çurw; na vlda do Pal.'>, e que de~ :l C.cn.c;'Olldação das Leis do fr~"Ja.lhO. 
Vigül na data da !:.lla 'Publicação, re- '--~'. O<~ ,.. .:~~ fS, e " o~"'1J e.::;- vcm consub~t~J.nciar-.!>e ern novas pro- O pa1'ecer canelui ni) s~nt!do ae qu~ 
v(,!'!uda« as di.,pDS:"ÕCS em c.antrtnio" AdJuIJas, d~nt,~ .~, PI.rne.ro.;; e !'-o!t,..õ~ cu em novos leis. :"."'J'a Sobl·e~tado ° c-..... OO do projeto ,,'''' Segun(lo:,-E'er=e~::l!'lO:l: C' os V'ce- ~ ~ -'- ...... 
Ma~. no avuJ~Q., 011 mcu.pllder d.s· Côn~ufes. dê~.t'e os Te~'Cf-iro.s-Se_ É rt::.:u·~:o ql':' o .Qovêl110 €EL:l pro- pDfa que se o examine. em conjunt{). 
tribuido h::;je o att:~o 2') teclar,'; "::;ã.o cretârios", cedendo a estudos Ipara ofóTeC:"''11ent-o com e. elaboração do Cód:go do Tra.-
ap:,:·?nt~dof,. c9!rtpu~ori':lmen!,!~ o':::. .nl-. r "lr),', ,,,i • ,.' • "._ • de, proje,to." de cÓd,lp:os E' e de olttrs.,:l balho.' .. O" 
nl.:;T,!'l"--". para assunto,,' CCanÓ!lllcü <;, A.r, ""-. E.·. 1 I •.. -:n&:t·a em ,L:;,:n lels df~trnadas. fi rever () sistema Je- O nem n~ 5, parece1' n'" 4'19. s ... r~ 
e(ç " Hã, ev;ch'ntenwnl(', uma c-{JnfLL na d;1ta ~'~_ sua JlublI:a';~o: l'e~·o::{adas 1 ')'i~:a.t.ivo bl'RsHeíro ; Vátio.3 dos pro- o P1'0jeto de LeJ que dJspôe, sObre .. 
fião. ?-S d:~posl\;oes en\ ('ont"U1'1n retos i'le í'Stão :srnpo a.p:'f'.semtados !w atu3.li,z?c;)o das multas previ.st.as no.'l 

·Eu uuha 1'a%fto podul1t.o. no onSi-/ j SR !JflESIDF""I'E c:;ngr~so encerram fl'!1Jerto~ interes- Códi'-'o.3-' de Proce~so Civil e Proce&.."O 
dr-lR: que a l"llga expoo'ção h • .o:-to- . ~, • "~ ~: :":!t,nte.s- que não de;vflli Sfl" de.<;prcga- pena'!. O Parecer é no sentfdo de que 
l'ic3. J!U:l pOI VExa eÚl re18 .. ['8.o::l CVQ[Jue!ra ela Gama) dos, nem pelo Sennd(), mm pela Cà- seja SObrf'stfldo a t.1'am1taç~ da ma-
'r,"nlll'"n',IO a','s'e proJe~~ no S~n~do, b 'é 'i" têI';a p'ra nu •• eJft examlflf\.da pelo ~ .~ u' V ~'.. I D',',om".-o, em turno. lImeu, "O ~Mlfa., Mas a oa I r cn.">:\ lêg"":,,.::n,·a ", U '. ~ .. ' '0 e",'ol"c', s"flc'eIltemeute a IUa.-,...,.,. '"' 1.. d' c'n','o qlIcndo "',"',' n r-lm'rna ,rtbu-na <: .. 1. • '-'. ,< P.':'eCel' n{? 427, de 1964, da Co-I u:m",er,n reC'omen fi qU2, üfl~·2!1Q,) V:'o- i:::l ~,'..Á ~ • 

t~t'~, li ll1:f."O de CONtitLlic~ão e Justica'l' ~'~d~ncla em CUl'S?! ,para _ reforma, ,em táii9-I-inn1 1:,9 6 cb pauta, parecer 11'" 5-18 
O ~IL i'RESl])E~';TE: I'~ sen~~do de ~c'r' sobre.=;t.:::.do . o conjunto, dOs CódIgos, n,2.0 é razoavel... d S ." n' 61 

.uu li , il 1 d 1; • ao Projeto de L~i o en"",~o. 
(~'orJiieira da Gama) - v. El.'9., cu,so do Projeto de Lei do Ser.a~ ,s~t.:~~~~s·pg;O),~~~mL~:~d~~O o ~ Stêma, que altera dl~'pOSltivOS d.o Código d, 

'[ 'eUl do r"Çl 105, de 1963 (que alt.enl o I \,w , ,'~ - ,-' .>, _ p",O,-"',',o Ci"','1 e dA oui-as pl'oyldên-p()den~ forneCe}' a N eso o a-vu .. s.Q A COml!';:- d t!:O:1Stltll1Ç o e T1'3 ".:;;... • (1, cl. 

E2U podrr? (Pausa) art. 54. do D;-,:reIQ-Jei n 9 ' 5,452., ~ :,,~ao c '" .~, ",1 a ~b'e~ das <) parecer é no s~ntido de ser 
tO Sr. Senador Aloysio de C .• l·.,,'),- de 1(l de maio de lN3. que d'spõe L.~1. ?_n:ILa a .nf'C_s ld;;.-:-e e. a susot~d'J. a tt'amit,açAo.a -fim de aglWl'-

lho cncamin.t>...o á Me,,:,a o an:J"o em sôbre a Consolid:1Ção das Lc;s do d:c,nwl. a bo.a,. teçnl~;_l~ "o~latH'a" c~m d.ar 11 l'inda de pl·oVosicão governa-
Trabalho'l a. fim de ser e~:1mina- o !e-"'guardo dd,S .dê ~., oC'onSUb.sl-a.l~Ui- d· d Pro 

seu p-oderJ .-lo em con'unto co ° ti!! elabú- d2.s. n~.se proJeto. ,pr pondo seJam mental at.uaUz2.ndo p Có 190 e ~ 
\.1 J 111 <. ~.<>. ~'n'or,o'"do" "I' 0"(' .",...1· '''l1 "" "",_','0 Cid1. .0 SR. pnESIDI~NTF.: raçã do Códj".o do Trn.halhor f'_,r.:t>., •. :" ,.-" "' • • ,. . c. P M 

I N~"f1\!eira (./a Gama) - (» no~re 
Senador Alny.slo de: Garva111Q tel11 t0da 
a ra~'iío, Do avuLso distl'lbUid o :~ S, 
E;:n" e' prov:\vchnente a outros Se_ 
nhores senactore\ c:onstr o proje!'Ü de 
lé"i aIlielior, e nã9 o que aquf fol aDlIn
CÜldo. 

o sr.:. ALOYSIO DE CAR,'AUIO: 

iPera ordem) _ Sr.. Pl"l~sin(nte. estA 
il.qui, llJ. segunda banc;lda à ôil'eJt..3, 
um avulso de que consta n te-xto que 
V. EX:l. acaba de ler. 

O SUo I'RESID·LNTE; 

(PrJ~üeira da Ga-mn) ~ La dar-lhe, 
exatamente, () pxplicação. 

o SU. ALOYSIQ IlE CAit\'.'\LUO: 

_ Do a vuJ..so di.strlbuído a. esta ban
cada - que rubriquei, quando, n man~ 
dei à Mesa., pm:a ,perfeita autenticl
dadr .-, consLlwa o texto antigo do 
p:;ojeto. Send.o a.ssi1!l' V, Exa. l>IJde 
prdJr ao Plena.rio que vote o texto .Dm 
os dois artigos; o primeito. l'elrativa
me-nte aOS côllsules e o segundo deter_ 
minando a data de vigência da leI. 

O SR, PRESIDENTE: 

(Nogueira da Gama) - O nobre Sr. 
Se1l:.ldor Aloysio ãe C::trl'alho tem tôda 
razão. Ho;we mesmo uma confusão 
na dIStribuição do.3 avulso'!. Isso ooor-
1'Nl pelo segu1nte: o Projeto de Lei da. 
Cilm'.'H'R. n(l 88. inch1fdo em o.d~m do 
ni.:J., anteriormente, Pe10 t.exto lid.o 

• 

o '" Exame d? Congre!l-":o O,; projetos de O item 7, di!icUFSão do arec~r_ -
SoliclLo, pero. êde C:1SO :1. n.Lençiio 1 r'0d:g2.~. Já Ilfl. alt~ p.{j.ll.'''': :.., \.;,._ me!'o 673. RÓbre o p:·ojeto nl? 12:J, de 

dos Senhores Se:1~dot'es." I digo prrs€nt.e no CO:1g;'e,';.So N'1c-ional. HJG3 oue intErpreta Q di..'3-P~sto no pa.--
D:spõe 'J Rcg-impnto: no ~ seu arLi- se. ~ãO estou engapado, o projeto d.e 'r!\!!rafo único do art. 258 .do Códlg:o 

go 32;), que re~;u]a a sus.ta~no do es-- COdlgo do Prüc~s:o do TrabalhO. Civil:' () parecer é. ~o sentIdo ~e ser 
tUdo d51,s propC'sições: De outro lado, ~lâo !-e trata mai!':i Eobrestada a tm,nut!1'ÇãO '3" fIm d" 

" , .,_ de simples providência adminiS't~'ati- 521' anl'cciado conjuntanlente com o 
Ar,.. 3wo:. O es,udy de quaI- va, anunciadn pará um futuro reino~ n6'lo Código Ci".:iL 

que~' pro"pc~'~o poc.era ser sus~~- to. O Diário Oficial Vt'ln' publicando O item 8. dtscu.sân de parecE:r sô
tio, tempOl'an3~m.te, a req_uerr- os 8ntf'projet[,~ de Cód!g~1S e aInda, ore o. proieto de lei nQ 181. de 1963. 
mento de COmlSsa) ou Senador nt'SSês lÍllim'::s dia~. tó:.l:!, a imprensa q1te e,ter.de aos emprega(lo.~ do!néSU
para ag'Jurctar_: ..1 notjcj()U a. entJ-egs. aü Ministro da 'cos os be-ueficf.os da. Con.sohdaÇ20 I'bl3 

1 - ft· dE'cisn~ do SC-:"l.,O ou o Ju~tiÇrl do antepro,l:-to do Código CI- Leis c1,~ '1'rubalho. O p.arf'C-€T é no se~-. 
estudo, d_e GomlFsão sobre outra l'il. .iá revt"to pela CO/ills"ão sue o tido ÓE' ser sobretad,a a tr,amlw.çao 
pr1J~os,ç.o que com ela tenha, co- ref'x-8m:nou, em ~-:J:ab'-~l'~çi\.o com o da matéria, a fim de ser oportuna
nexao;' -.. h sell aut-:'T, o Profj;':o:, Orlando 00·' m"nt, apred~da C-ClU o exame do 

2 - o result,ado de d'lIgen~~a; n1E'S. I '.. lh 
3 _ .. ~ re~eb11l1etlto de out~a Ora, Sr. Pl'esl<lente, não n;J:;;' pOde- pmjr'o do Código do Traba .o. 

p,rOp08!çaO sobre a m~sma mate- m' OS ateI' A e!'~,r,lt~za da le(.l'. do Re. E' iJ item 9, a diSCtlEsãO do parec~r 
~ u .h r,t~ 972 sôbre O projeto n9 3() de 1952, 

na, em CUl'$O na Camara dnoS giment{} que:visa ~ d.i.scipl1n~r os- nos- do f.1enndor Ferreira de souza, que 
Depu1l\dos, l'es.t>e..lvndo . O :dlspos~ sOS tl'abalhGS, pOl'em; não a p~rtur .. lIICi'hfler- o art. 880 dQ Cód1czo dE' P'~o
ti) n~, Gr~. 43 do Re-r;lmento Co- bar a boa Drient21;ãa do Cong'f~Q c, cess Civil. O parerer é no sl~n.tl& 
mulU ' sõbretudD fi d~srE.:p~itar !l boa té:;nl- de s~r robl'€~·t&do o curso do pl'OJct,·J, 

O "purf'{er 01'6 .subllidtdo à ·dp.1ibe- c~ ~e!?Ü;l~,tiva. i • . _ pa.ra apl'ecl~Qão oportunamente. quan~ 
l'ação do Plenár!Q PI'o!Jôe "~ sobrests- Releve-mc. V. l!:xa. p-o:·w:'nto,. qué do da QoC1tsiã-O do estudo d-:s p:-oJeto.s 
menta do ProJeto de Lei do Senado entendt". não haVEr decisão' antl·:reg;f. do CódigO. . ~ 
n.9 105, de 1~),ü3, a fim de ser ex.ami ... mental no tratanHmto dado pela Co- SI' prestdente, paJ'ece l1ue w,pe-r:" 
nado em <!onjunto com o projeto do mi~~são de :Constit.uição e, Justiça tlem~.c; tõda a no.ssa funÇi'iO, leg[·latl
Código do Trabalho. Quando muH<:l se, poderia. entender \'0. p:lra ag1J.J9.tda~ os anuncIados pro

A proposta não fie enquadra nas: que. no caso, êsse' náo era. o parecer jetos de códigOS que o Exeplttvo nO! 
hipóteses prevlRtas ho r'xt. 325 do Re_ defJnitivo, mns um perecer preIL'111- vai ml!ndar ou está m:lndando. :e es
giment.o, porque o projeto de Código nor e que o proce.ss:l continuasse, por tl'ilnh(\ o fat-o de que todcs ê.t~E's p:l-: 
do -Trabalho não se acha em tramfta~ exemplo, ,na própria. Comissão de rcC:t;rer f\~ur€m n'jm;\ rn~.~!na ~aufa, 
ção na c:\ma.ra. E' ma.térUl ainda em COlli:titulção -e Justiça a·té que sobre- P:::l1er-e. de ,públiro, que e::tamos ::-b-
elabora9ão no po-der I1:xecutlvo, ~ .. ie,~'Se a ~·apresentnçã.o d03 Códigos d:c,~nc1-o da no.<:"'::3. f1.1l1ç5.o legi::,'atl'.··l, 

A vista dlsfO, à Me.',a cabe retirar O que- não parece é que V. Ex!l pos- sl1spendrndo tõda a l'l\llÇf:O, est,u _que 
da Ordem do DIa ° parecer e fazer ~:t dev'Olve .. o projet'J à COlUlssão de jà pBs~a P?r'_ um criva de. 1!l1.Lt:l,) e 
v().!t.ar o Projeto à. Com':;.sfi,Q de Con.'!~ çoastltuicão c Ju~Lica t)J.ra aue esta Etl'ias re.stnçoes. E a l'e.:.tnçao oon& .. 



Quarta-feira ~ 
~~ 

'unte da pauta, suspende toda a. nos_ 
~ fia t'Ltnção declsórifi, de discutir e vo
I tar. por nossa própria iniclattva, co
mo se não bastasse a mutUo,9flO que. 
por ln1CLativa de outrem, já. VImos 50-
trendo. 

Sr_ Presidente, secundandO as pa.~ 
lavras d-o eminente Senador Josaphat 
Marinho, -o que quero apeIllaS, é exa
rar a mJnha estranheda por_ entender 
que a pauta deveria ser mais varia
da, evitando a unifirmldade que se 
observa Da de hoje. (Muito bem!) 

OIARIO DO CONCR ESSO N~C;0!l~~~(Seç~o_'-,')_~==~_ ~8_e_te_m_b_r_o _d,.-e_1_9_6_4 __ 3_4_61) __ 

t6-ção em determinados assuntos; roas 
não há. uma cláusula dizendo que só 
é permitido nes casos inVOCados no 
art. 326 do Regimento Interno. Dai 
p-or esta razão, sem antecipar o pro.
nunciamento da Comissão de C0D3ti .. 
tuição e Justiça, deseje fazer êsse es ... 
clareclmento para não parecer que 
nós, da Comissão' de Constituição e 
Justiça., estejamos de.srespe~t,:mdo 
frontal e deliberodamente o texto do 
nOOSO Regimento, 

O SR. EDMUNDO LE' I: 

A Me511. recel,a., pols, que o Sf;uado 
seja vítima de críticas, qUe sempr.e 
ocorrem. D1àriamente a imprensa. 
quase sempre com injustiça, as reglS. 
tra contra OS trabaU1QS le;islat:vos do 
nossc pais. 

O intuito da Mesa fo:, pJrt9.1HO, O 
melhor possível: o de sa1va3'uardtu" o 
bom êxito, o b3rn aDGamento d03 tra~ 
balhos leg.i&a.tjyoS porque, se êsse 
ponto, de vista prevalecer, tod-o pro
jeto que sUrgir sôbre eEsas matérius -
Código Civil, Código C')me:'c~al, Có· 

critério como norma· a que ,e sinta 
obrigada e de que nã{) possa amanhA 
fugir , 

ESto~l, a.ssim, 'certo de qUe se ama ... 
nhã surgir runa proposição !egisla
tiva cuja aprovação se justifique para 
logo, não tenha dúvida de que ela náo 
adotará. essa providência e a1, então, 
a Comissão de constituição e Justi
ça e V, Ex4 estarão todos de pau. ... 
béns, (Muito bem),' 

O SR, PRf:SIDENTE: 

O SR. WILSON GONÇALVES: Sr, Pre.sidente, peço, a pal~vru. pela 
palavra pela. ordem. Sr, presidente, peço a 

ordem. 

digO de Trabalho, Cód go ~e Proces.. (Noguelra da Gama) _ Pa,ssil-5e à. 
80 Civil e Có<Lgo Penal - focarão pa .. votação do Requer!m-ento nO 392. d~ 
l'alisado à. espera de Çlu~ e.s~~;; leis se- 1964, lido no expeditrlte da ses5ãQ d'l 
iam enVIadas ao co-ngr':'''$O :\r.':lOnal. hOje. 

O SI<. PRESIDENTE: 

evoglteita da Gama) - Tem a pa
lavra. o nobre Seno.dcr W:l.iion Oon
çalve.s . 

O SR. WILSON GO~ÇALVES; 

(Pela ordem _ sem revisão do ora
dor) _ 81'. Presidente, Srs. Senadb
res, na qualidade de Vice-Presidente 
da Comi&ão de Constituição e Justiça 
fUi informado per V. Ex' désse as
pecto que su.sc:ta o projeto constante 
do Item 4 da pauta e dos cremaj." a que 
se refere o nobre Senador BCZE'lra 
Neto. no sent:dc de qUe as exprc: ·(lPS 
teriam conclusões em dCf\.1cÓ ,lo ((',m 
O' preceito regimental. 

No Objetivo de que as pru!_'O-~·ç.jes 
na. sua tramitação nesta CaSa (·t:~(>r
vem eStritamente e;Cs preceitos regi. 
mentais, cheg'uei mesmo n ::olic'tar 
palt!CUlal'mente 0.0 nobre Senador 
Josaphat Marinho. Relator da primei
ra de~as proposições, que reexami
nasse por tinem o assunto, ft fun de 
que se pud'esse adotar uma sCluçãO 
satisfa}ória para o incidente. 

Confesso c:.ue, até então, não hav:a 
examinado o preceito do art. 325, por 
V. EX Il e:~pecialn1ente Jnvocado, comO 
eutorizand() a medida da retiJ ac'8. da 
mat-érin da Ordem do Dia p~l'a uma 
nova apreciação da ComissãO d(' ConS
tituição e Jusitça. E' evideute que 
aooto a decisão de V. Exilo, trmundo 
es,sa providência. mas, aprí:'ciundo 
mesmo literalmente o ltl't, 325, não 
me parece que êle envolvo. um3 nor
ma imperativa e pro:bltiva dos CMOS 
não textualmente invccadcs. 

Diz, na verdade, o art. 3~5: 

"0 f' .. ~tHdo de qllalCju~r t-l,üposi
çfio poderá ~er sustado ten1porà~ 
riamente, a requerimento de Co
rnis."ão ou Senadcr P.'l1'(L (1.~U3r
dnr. ., 

O SR. ED>IUNDO I .. EVI: E quando ~o acontecerá? I Em votação, 
N . d Nenhum d,e n~ pode re-:.po~der com Os 51'3, Senadores que o aprovam, 

( oguezra a aU-ma) - Tem a pa~ segurança, no ~Ia de hOJe. ou .no de II queiram perma, necer sentados. tPau~a) 
lavra o nobre Senador Edmundo Levy. amanhã: o Código CQm::rClt'.l ha 10u- Está aprovado. 

O "R. PRESIl)EXTE: gOS nl1O(i está sendo .e~~b'1ra~O~ o rIH:S~ Em cOTIS2quência, passa-se a dis-

(Pela ordem _ Sem r",,'isão do Ol'a~ mo acontece ('cm Coo.:p C:VÍ;, . I cussão do Projeto de Lei n9 156 de 
~" ttsse ° objeti'o sincero e <:on:,trutl- 1964. ' 

dOr) - Sr, prcs dente, ser:a de.:;ne- Vo <kt Mesa, ao coJocllr n9 ord~ m do Os parecne.; já foram encam nha
ces.sário meu pronunciamento ne.. ta dia ~03 êsses p:-ojero".. ,0 ~" 'Jble- do~, à Mesa e vão ser lidos p-e:o ~'?_ 
oportunid~de, em fuce da..s exposIções ba devla ser ex:m11l1nG") p<'JO S _'!lado, nhor 1" Se';l'c;;úr;o. 
tão merid:allt1.s dos ilustres Senadores Nossa. orientaçúo foi .no ,;enlulO de São lidos_ os seg1.tintes: 
Josaphat Marinho, Bezerra Neto c suqmcter, h,!nesta_ e ,gll1c~r'lment.e ,ao Não .seria pos:5ivel que a com'.,-_.Q.J 
Wl18Cn' GcnÇ(tll'E~,3, Quero, in1c~8.lmen .. Senado, e.:'sa questao, que se p.:)cle In o-, de Coo:,tituição e Justiça, cio.'tIf! c{J.:~ 
te, lou'o'ar o zêlo com que V, EXªpro- lumax, para qrr o S:oado re~OI\'íl;. "eus deveres, deixame passar, na ~im
cura exercer o cargo que 6 Casa lhe Acato. e respe.to 9 pont'J Cle v,:.,tJ.1 pLcl{b.de <i'a' propmição, medioa d:: 
conCou. Parece-me, en~ret(1nto, que dos em;nentes Senao'ores q .. le se l11a- tão p~'ofunda repercussão. EnHi.. tp_ 
há uma dist.orção na maneira de n nifestararn a respelt~, P~'.:o.soa:m2nte, ria que eiabO~'al' um substitutivo tj() 

Me:..e interpretar o dispositivo regi- est-Ou com o .R,egimento, qü~ nãu com~ exten.<o que por certo levaria llI\I!S 
mental C!,ue regu~l os cosos em que porta a eH\ .. ctl<:ldade qlle f,.e .. !le pH>ten- de um mê.~ para o fazer. E, pMf' q".r-: 
devem ser Su.st:.ad'03 ou subrest..adQl 05 Jende dar; mas_ t.enho Qw.:ldn IJ,n; .SO- ,"'e ev.te d~ .... pcrdiclo dEI. te~npo (' 'J-: 
projetos em tramitação. Na \'eldade, b:-estar a :wluçao.que havia an.l,.l~a- .col11p~m.'ntes ela COmh."-i&f. po:.t .. ilJ d'
quando a Com',.;:,<ão de' C~ nsLtuição e do para o pmhe1r'J cp.::-o. Pu ,ntt.:.!.o I d;car-~e ao e.<:tudo d'e outHJ5 p ci~. 
Justiça recomenda a sustação d{) an_ de realizar me1l10r (' nu1.:" reflebn'o, tos, qUe n~o coincid.rão rom !)~ ;:'j_ 
dament-O de um projeto, não estãpro- exame da matéria._ Agu3t do. p.V\e~n, !dig'JS .. O.S .memb:os .dh C:{Jnli-'.5:1t. r"~ 
telando Ol1 obstru:ncl'o o andamento que a <:i"Duta Comlss~o de Co,:.-tau.çil-O I C('n"L~u:('f:O P JllSt:ça tem u \'. " 
da prQpo.:,i~ão. Tanto a..'<Slm qUI:! cc.- e Ju. tiça ao examlllílr _pro,H.'to.~ ~ô- po~ n!':-m~ rec('mmdar a.sl! ~l"·.l'l 
comenda que ta •. ~ propcsjções s~jrun bre o assunto, porqul p~o e posEl;'el C·ê H'" p:ojetc,~ e tl'an-.f'Jnll:\-lu.' (.1 
examinadG~<; na oportunidade '::lll Que que &ses processos C?thl!1U"l1J .. '>c >1\0- 'nQSI:)')!]>; pala O mOme!l!I, oport1il '1, 
o fôrem os Códigc,.; que o Execut:vo lumand-O na Sesretar;a do :::::nd.d,; Ft.'-. Dal po,qul; nã') rue parf'ce acalt3T·l 
pro.t1tete remeter ao Poder Legisla- dera!. sem _ne.nhu~la ~olUÇ;W;, .. a, dcci:;ú.,) da ~.tes[l, qIU:l.lIC,(J P"~' ln;,,' 
ti,,/). Então, êsses projetos .~erfio sub- €<t~ o obJet vo s:ncL'O ctn ~" ~ I, m~,:, que ês es p3rL.: ... ·es terh.:n oS.do e ,~_ 
síd.oo com 0:5 qUflis fi prdr-r Leg:,sla- acato a orientaçãú dc-; ç.:1;lf~" {' f.rH!-lb .. lrad(>.~ >'2:0 arr:~}!o do Regim?nto l.>'
tivo influirá df'<::sivamellte na eJabo- nentes Sena-dore!-' e ret.ro cu O acm ~Ionand(J f.azt'r vJlt:lr tais p'"JI". ,\ 
ração dos códigOS que a Np.çfto re- do D:a ~odo.s os prejetO.'l_q11e a, ;\1esa, Coms~áQ p'lIa nô\'o estudo. A C-
clama. NlEso, há ainda, por certo. l!O iutU.lto dr cn~ab<?:'af'J~. ah c~IO-ltni:_s:.4o por certo lÓO é a p'rrp:'a ',' 
ll?la medldn de bOm_se.i.lso e. vamos COU, a f!m at' qUê h:p" (' ... (' mnh I (1':':> tal rC'~rm2rHI[lç!i.") faz. E nh{J f :1 
dizer, de econom'a proce~sual tambrm. apioftmdrtdo eX3!l1~ ct('<; ro-."'mto,~. or!me-ira V~~4 q:Jc cHa Ca·a 1;-:I"G'. 
Imagine-se o que dever!amos fa7er O Su.. ALOY5HO HE C.U:\,,\!,un,: t-âed das n~f} 1 t'::,omena"'óvelS , 

Sr. Pre<'idente, per;o a p_il:-:.·;_'.' n::'.a I' , por exemplo, com o projeto indicucto or.c..'?n1. A -5 Ul, Sr. P~c;;,ld€nt2. em C'.ll.".-:-
no item 8 da pauta. em que. num sim- . nf:.m.d com os uJbr~s colegas q'j{' Jl: ) 
pIes art.igc, ge pretende estender aOS O ~n. PRESIDE::'\TE: aceit_lm a o::enta~iio da Mc"a, Q'~:·:O. 
trabalhadores domégticos todos os di- t ' " h . (Nogueira da Ga'n.c.) - '1'111 fi pa-: 3nrl~r.rI! CllZfT que, c')l?q ruem f O ,e_\ 
reltos e devere:; da C('n~oHd'lÇiio da.'i lavra o nobre ("':::JadQ:·. Conlls,r.o de cun;t.~u.:Cl";'o e J" 1.(',1 
Leis ·do Tt'abalho. II1:iO [l,c('!U1rE'i a d!'Clsao para p~c1.1-

ÇonfG:iGo qUe a 1-1t'_o.a teve apena~ O SIt .• U .. OYSIO 1)1; C,,\,::y_u,no: ta~ .. , nôv,", p~r(,C2r. no,. :~~o d-e o l~f"O,_' 
o lDtufto de dar uma soluçã!l tstfl- et~ t ' C'J:l1 s.-ao de CDm; lamente regimental à matéria, Aca- (Pela orOern - Sem rCV.su,-, dO_O;(l- I c .~~ 1v. a, li. •. _. 

dor) _ Sr. Pn:';;:dcnte, \:h' ) \.l:Ha o, tu.çt!o e Justlça, to, respeito todos os argumentos quE' 
fo~am manifeHados e. sem me ceda- fim. e m~u desejo é ap::n:l:. li de f~-, O SU. rnE~~lI)ENTE: 
rar convencld'o por éle", pedir:a que Leite. V. Ex~ pda sol,I;:~o q'l\~ en-'I' , 

F. c:!a c.~ casos em que pQder,i., mag o' PlEnário pensaS",e um pOUCo ~ôbl'f' controu pufll ( cas'). :foi p,ec,so VOS~ fNoOl!Cifa da Gama) - OllVl"HI!:'~',~ 
não diz ".só poderá". Se houve.sse a sa E"Ãcelénda com a s~u ;1l!e!l?{mc;:l ... têlme'1te, o d~b9te sÕbre a mate:',,, .\ 
pre-Ocupação de prolbi!' que foos€- sus- o que ocorre no mOmento em nel',.'Oo que -e refere o parecer n<) 427, da C::-

paIs a re,<;pe.to da,s-l'efol'mas AO sis- O SR PRES LE"TE' ~'''gl'C Ta da ., d t't ' - t' , tado em outros cascs. era p05!liveJ Que tema legislativo. ~ . 1 ..... ' .... <. I •• J • I :nl~:-l:O r Comi 1 ulçao e Jus Iça, ap.J:i 
hom·e."se al) expl'es~ões que determ;- Há. muitos anos esta. sen<l'o e .. abo- Gama) - Bondade de V. Ex.

1 
- G enunciad'J sôb,e !l mesma fc:t" p"'~:l 

nru-seD1 que ..,bmente ne~ses Ca.~o~ eM ra,da a reforma dO CódigO ComerCial. O SR. ALOYSIO DE CARVl\LHO ~.1~a. 
po.~:;:h'f'l n ~ustação do projetO. :\1as O mesmo acont~e em relação ao CO- _ ." co.m o ~eu conheciment') das c:abe-nt (', in:c:almente, n!'ôbMe esc:v
aqui, ao que me parece, perm:te que dJ.g!J Civil. O CódigO penal, que ê coi:.3as do país e Sua cu:tul"a jurld.ca reCltnenlo que vou prestar 13 re fi fi -

seja sustado nesses casog sem pl'oi_ mUlto maIs recente, também já está tnvocur até os mamoS d'o CÓdlg\) Co- sunto
d
· re.3ponder àstocristicaExs advf r,ob >! 

bir que sejam ncutro.."l, Cll~O o Senad-O sendo sui:'meUdo a reforma, havendo mercial. para mostrar como hâ tan.- S2na or Bezerrn Ne . . ,o: p~ll
ache i~so conveniente. oon:liSSôes nomea.das pelo Poder Exe- tos anos ,se cogita de sua reforma. co amáv~l p9.ra com a Me.:a ao teJl· 

Como citou o nobre Senndol' J{)sa- cutIvo p.a.r~ éste fim. O Cód.igo de pro~ O Código surgiu em 1850. há m9h de Sid('trar es-t!'anhável que esta reõl:n;"
phnt Marinho, no caso há SituG('-ões cessO CIvil, igualmente, e, por· último, um SéclÚO, e não have.rá e:uqê"o em s~ odo 15m cas~s Iguais mlm~ ~ ~'
semelhantes que justiflca.m uma pro- a COl'l:.Solidução das Leis do Trabalilo, dizer que no dia segumte haY.a re. <tem do Dia, para quy o P ena:l(' o:;. ... 
vid~mc'n semelhante a essa e nã(' há Entre oS ca.'los incluídos na Ordem fonnistas dêsse Cód-igo, .<:e chamado a decldl1' sôbre ele.-, 
na Câ.m-ara (' no Senado propos1cões do Dia, há um que pode servir de ilus. Permioo-me diz-er que S. Exll f53 
sõ\.)re (t mat{>rln constante do proJe- tração ao ponto de vista em qUt se AproveIto, entretantú. a ,>o:ução uma cdtlca fãcil, porque exam'n0u. 
to inclnído na Ordem do Dia, colocou a Mesa. E' um projeto de Inl .. ocasional que V, Ex4 dá à m.ltéria apenas, um dos a03pectos do proble-m:l. 

E' t G õ á . ci<ltiva do ex-Senador Fer,.etra de sou. para. firma.r um ponto que nâJ me- Se S. Exll se tivesse detido sôlJIe ~.'i 
cl"r o ~ue o ov rno j orgalllzou pareceu ter ficado suficientemcn::c es· razões que levaram a Mesa a reunir 

éssc projeto de Códigos. que se slt.uou za" de 1952, visand-O alteraçã.o en' 00- clarec:do e pode pt estar-se amanhã, numa m~ma ordem do Dia todos ê~ .. 
no mesmo ponto da convenIência de terminado dispositivo do Cód:go de a equívocos em face da expo~jç""'" feJ- s~ casos. teria provàvelmente en('orr ... -e,'em 3"'''0 d de' - Proce&~o Civil. ........ ~~ .. ... r a ()[; p r uma aprecmçao ta por V, Ex". . trado razão para iSSO, que foi a dn 
em conjunt.o. evitando-se que h:Jo.le sê A Mesa, constderan<l'o o dJspo.~it1VO A Comissão Je Constituição e Jus- provocar um só debate sô/:'re maté~ 
aprec'em. d'eterminadas aspectO,'i de claro do al'tigo 325 do Regimento que tiça não tem adotado essa orientação rias iguais. E' uma questão de mera 
um3 leI, mOdit'icando_a, posterior- não permite qUalquer elasticidadt>. en- ~istemàticamente, em todo" os proje- con\'eniêncià. A Mesa entendeu d3 
mente se V8,' examlnnr êsse nõvo n.$- tendeu de conveniência solicitar â tos deSsa natureza. Ela tem-se nor- trazer ao Plenãrio, de uma 56 vez, o:l 
pecto no conjunto de um Código. douta Comissão de Constituição e Jus- teado. sobretudo, pelo ponto de vista quatro Ou cinco cas~ igual.o: e2ttsten ... 

Daí P,Ot:qUf>, emb.ol'a eventualmente tiça o ree3ame da matéria. porque ês- da conveniência ou d:;t op:lltun,dade tcs sóbre a matéria. E' questão. repi ... 
n.'3. "?l~f'<;Ide~lcia dn. Comissão de Con~· te proJeto e outros referentes ao CÓ- da proposição legislativa, to, de mera conveniência. Não 'foi, 
t)tUiC:lO p Jnst'("l e sem qtt81ql1f>r des- digo Civil, ao Código penal, ao Có- Quando, eV)shnteme1tte, se trata de portanto, S. Ex" amável para ('om R 
re.<:ne'to a prcv;déncias de V, Ex:!. en- I digo Cometcial e à Legislação do Tra- matéria ~que- pode influir no sl.~tema Mesa, pOr proceder dessa forma 

_ tf'ndo CllH' o Reg:imento. n mt~n ver, I baIho que vieram a ser apresentado" do CódigO a ser 1:>I€!Vcme-nte a.precia w OuvI atentamente Os coment::írio..'\ 
nã0 profl)e' qUe o Senado ."U!i~1'! Oll- ficarão paral'sado.s no Senad,o F'f'deral, do pelO Congresso, ela não tem tido feitos a re~3peito do assunto e brm 
tms matel'Í.'l<; C'lle entenop (1:1 .<"lm elU face da dec!sflo adotRda pela d'1u- duvida em reeoonendar que fique a percebi o alto sentido interprct1fivo 
con:'~n;,ênc;n sustar. em ince ~l(l ctls- t~ ComLsão de CO!1stituiç5.o e Jus- matéria .sustada. 1'350 não quer dizer, liberaL como que o eminente S('!WciM 
po,slLvo do art. 325, qUe pernut·e StlS- tlça. entretanto, que tenha adotado é-<"sse Josapha.l M:.l.rinho de,fende O ptnlJ 



J Gluarta,feira ~O DIÁI<iO DO CONGRESSO NACIONAt.. ,<Seçáo 11) 'Setembro de 1964 - ',.-., -,-- r --== \ 
~e vista adotado pela CQ!u;.s...são dC'l- mi'n.o !'!:>~' - "1 da l~wduçãQ IVL-l!1.l1O p.,,!'> -/'m:':ll' n:J .,sE'!1';. _.:e inici- pitul regi.s<tl'ado do infrator" e .com a. 
Const tU!ção e JUStlÇ.a, pont-o éste su~;nelal do no mês seguinte. ~1:as se não fo .. cc11leqür nte ::upl:essão do p:uágr.a!o 
t~·!lgr.·do pero nobre! SenadO! Edmull-' Dlspôe o projeto que (I valor do l'em _ pUbl;cadas 110S lJle~es referidos. unico. 
do Levi e pelo e-minente Líder. Sena· produto m:nerru srn\ o pl'e(,:u médio, oontmuarâ efi Vlgor ~ a anterior. O Nilo i>e pode ~dmltir fix.aç~{) de 'va." 
do .. ' WJkon Gonçalves. F'OB de !!xpo:tac;ão no pont-v I1c em .. Ilnterêl'Se exige fi atualização perma':' l?rcs de mlllera:s ~em 9. previa elas .. 

barqlÍe, no semestre anterlnr, com a t l1entc dos pauta!" niib se jU.stificlUl- slt1caçao e avalUlSOO pelo Poder ]:lú_ 
Pareceres redução de o!O-;:;' .a Utulo d~ despesa.!! I do QUI;,' 1\ .omis:::ão funcmnal não tenp..:l, I blleo. A .s'OIl~açao de tr:lpOS~OS no 

I de l'rete, eUl'l'I'''to seguro, c.arege.men~ ,pun'çfo. 1 BL'asn se constituiu em in~ústn.fl ~m .. 
Ns, 1.077, 1 .078 e 1 ,079. I to. ut'hz.cão de pOrt" e outras, com j . _ j de.", No setol' do. mmeralS. especlRl-

de 1964 a. cónversti.o monetária r\. taxa de I E..\tlENA E~AOn~ CHMFD mente no que se refere ao .ouro, dia .. 
o ,.,.,... I câmbio em vtgor. I Emenda n" ClIIE-5. m311.t es.e p:ch'SS. Pl'eClosa~~ o COl~u-a .. 

N 1.011, de 1964 , QllUrQO n-w OCOll'cr expcr~ão () 1 bft.no.o . aflonto::o, proce.s.sando-:;e à 
Da ComIsSão de Mr1La~ e Eller- ' valor ~ed.o' "21'<1 üpl11'rtdo pelo pr~ço Acrf'~~f'~te.se o sf'gUlnt.e flltigO on~ fase à~,s autoridades, Medidas dr4,sti ... 

gUt sôbre ~ Projeto de Lei da ,,~,o;;E'nte tlO<; p!'l:-'Clpas mer,'ados con~ ,~e c.on\ e.. 1 1 • • c~ de~ em ser ~dotadas, com a par .. 
Câmara n() 156~64 - "Cl'la Q nn-' smndm'es do pui~. I AIL ~o~stItui fa:t~ gra.e, passlve.l tlt:lpaçao .das Forças.A1madas e c~m 
áSt' ób ~ cl 1 V:(1~ dv r ~ J s ('-"",~. !llS 'Q de d.e.nlS'Ho, a omlS3ao de funcloná- {I, ~:;lldnnedade patI'lótica do Legls-

~a' ~ .~ntC!? s A~e os mm~rat dO fo~a~; ~q"'f'l!"h-'·' ;,.: _. ". . r o incumbIdo de organizar ou publi- latl'ro e do Judiciário. ~ . 
lS. t!~: ~o ~e ~ t~10 u r:.. e I a\ o 'Jt~p'Ô~tJ "sõbre rQ~ nrl'aut~ ml cal' as pUiltas refeldae no artlgo 49, A cllação de la.boratórios de elas-

Tua arr~kl.\--UNçaO m,s lU, o I •• , un-i .' ::; " "" -' ." por t),azo supe!ior d. 90 (noventa) siflcaç:1O e 'evaltação é medida e!1 .. 
flo Nacronal de Ml1lerafão' e cld -:r~' l~ (' l,J" ,;·.e~ I dI s • d'" 1 d . qt d I 1 
outras prOvidêllcias. I c'o.hnentl' na indústria F'derúrg'ca, ,.,;.a., _po. s ose n1:1:c exiv A senc,~," , 

r ~~cr: Sr,.. .:<l'cn de f. I 'l', onde a Uni;;{ te-m p;::lrtici1:mção pre, ,,,las, de~oJS do· semf>..,.., e de vlóenc~ 8El ~ Justo, que 1 o P~e.r Pl1.blico 
. I ponderante: h\ IL rNluç§o de encar~ I da, al1terJc~. ou qn.e dê a produto m'- a~sum,~s.e o contrôAe tot .... l das jazi .. 

O Senho! Presidente da RepJ.bHcl\ r g03 on d€"spe.,as pelo ('-Ousumo na 11 nela! valor in~Cl'H~r fiO vigente no i d~ ,e llunas, ~xplorando .. as p?r inter .. 
eny'ou . à consideração do Congle.sso· área. ou prc-x lUldades da jaZida ou :;1 p . .).,'1:z:r! da per:a. C"l!lll- I medlO, de en~ld~de autál ql~lca, talvez 
N:teional projeto de lei elaoolado pe- \ mma. ' }Ml Cabível . '_ -? In.sJtuto NaCIonal de Mmerais. -
(3ruPQ de Trabalho oonstituídQ pela I A adc1ão oa norma, em tese, 'Pre- o <~ '" ~.., co. 'f~!'e-. ,.~ "'::1'0 ~ ltr- Entenda. n9 CJ1.fE - 11 
~orta.ria na 3()7, de 17 de outubro dt' jUd.C'R ° El'áno e onera 0.; produtos pôst01t,~.?b~~ mll1em s , e~tr .. ídos por '.Co .j '. 

1963 do 81' Mmlstro de Mmo.s e aeabndas com cne,ugos"vultosos nal'a perlD_vlOdt;lOS d~ pe,,",q~l1$Q, utU1~a- AClescente .. -e onde cem.el. 
En~~l~, no qu.al se esta!Jelece a m .. 03 nn{'lo~fIls R~~lmente. se a un.1\o:' ~~n ~' "l1aHse ('J~! op.:'( .... ",.'~l"-~"l~t<J _1 Alt .,. O Poder Executivo tnsta-' 
c!denc'a do lmpôsto unico sôbre l' onerar o p~'oduto mineml como se fô~ [P. c~s.~os de extl açtw, ou aprO\:elta p jlal'6. la.boratõrIOS. dé cla.:;s!ticação ." 
quall:quer ~ modalldfdes e. ati,vid.aQe-S l:a -tedo ,e.sse d~st;nado.. à I~xportaç!to: ment~. -.- : . avslluçá-o de-mInerais metálico~ e não 
<ta p~ojur;ao. comercio, drstr:blUt:ão, t'st.ará se autn.,fI(I.~·elando, 'porque do." I A eg~a n~o. deve p,re.alece1', por_jllietáliCOS e de pedras preciosas e ;)e~ 
comum.". ° .e. expo:'.~n~ão de." ~U?7!~:1. clr.s 10t;ó ... al'decr.H1H?-.'Q..<;. entregar~\ 9?% aos ::~to. peq.u~na quantIdades ~e :d!e. .... ~l~r>r.eciOS:1$ nos Ter. rlt6rlos, M. urucl .. 

11:' .. ~~', __ --.,~}:.,.. ró.'-,:~:,'. o". . .. ' d!)} Esta<lo.'t. Mu~'cipJOs ~ D.'.stnto Fe- iI~m te~~ ou.O ou p!!"ras plcc.osas plOS e -Estados produto~'es, e bem l18 .. 
:P.<ll (:r;1'- :'''' - ',_ ""_,,~s ,m :1:'>.3.15, 113-., dernL ~ n:' .<;!"Ibldo ,Que, com B..;d,.?svalo- gr, ~~~ VOl~r~:!t&<;é."uran~o o tex- sIm, d~ um !.Ja,boratóno Central de 
J?:t;..?: .{.:J "". 3, I.0 e ,; ~.o dl CGn.:-jr:bzn.cuo 'do cn17elfO, a com'ersao mo:' r~oe(~~JnoJ~to e\8L oes tranq~.la.<; e,S4J- Padrcn!~açâo~ no Dl.strito Federal, _ 
t •. :.l ;ao) , .' ~m rx . -. ~ ".:1.b:l..!..l_ netária. prf'vlsta no projet9. tendo por 'N ;::10 es rendos.a5 em, detrlme11to da . ~ 1'1 "A tnstalaçlW dos laboratórios 
, ,. ....~ f" ';:,<T .. ~-oS... !IJnse o p}'eçn POB, imporá \'ttlt-QSo eu-I ~~.. ) 1 o j-, _ I e' a". despe..sas com ·pessoa.l, equipa .. 

. A mE'nsngem p~·eflaf'n::~:1l. de m1-. cal'f!o GO ('(lnsmn'dor naci{)na1 e 8..'i' E1 te ~da n· t'ME-6 mcntas'.e obrus~ de, qualquer. na,t.ure .. 
mero 32, é ?e 21 de !erC'retr~ ~dl'.~te j emtlrê.oo.s aue u!1!izam _min',mlis. Dni, I . Acrescente-se ~O art. 59 ín fine' ~a c-ôrreráo à cont.& do Fundo lfa .. ' 
C''''''' "" . . ... (---" .,,~ o ~ ~ ! é' óbvio, resuHar:am encanos exces- "'" excetuados Os mine{.nl,s melá: 'dona1 'de Mineraçã?, 
.mot!vc-..<; do Sr. ~Ii.n'stro_ dI' .. :':linas e sH'O$ para Os c0t:sl1midorf'S, com a tJiC03. ou não met~licos de aito valor } ,29 O impi)sto.!ln.ico previsto ne~itl 
Ener~la. sob o n, :E:\1-{)o, a .. 17 aa-I con.sequcntc reduç30 de m. €'1'ç-ndo no e. a~ pedrns preclo..<:;a,s 1 e seml-precio. leI será' CObrado de a.c6~d~ com. os '''8.-
qUf'Je mês. f consumo int.erno. ~ $(\S". I lOl'es .fixa-dos- no eer~l.!leado de e:las ... 
. E,o:;c1a.rec-e Ê\ ExPc;-"lço df' .~)[otiyç. .... t Nem se deve l'sbbclecer o percen- O -8rt. 61'/- 'fixa os cdt.érlos dê di~- sificação e avaliação. ' 

t'J?e "a. t,an..,formD.ç~,o do PT'o,!t1to em i tHa.! ~erh;> p d('terminado de 4{)% para h'ibuic;:ão do impÔ$to nrrecadaâo .§ -3'" OS certificados serão extraidos 
d'ploQ1€\' legnl, náo 111\ dlÍ:vida . tnâ I a redução do vn.lor, a' título de des- atribuindo aos Estadoo, Distrito Fe..' em. 4~ '(quatro) vi9.5, {i.ssim dIstribUi-
df'S~np"€'(H:-:- Ao anpmalla, _ c:{l<:;tente. no pe5as. Os' 'e-nr:argos .poderão ser df'rttl e MUllicfpl05 os percentuaL'! das. _ . 
~omentQ, resuIt.ant.e .d~ . t!'lblltacôe_s ma:ores. As despc.9!1S- devem ser df"- procurando atender n. detenninação (:t) a. prUn.e1z.:a, '&.. ex:ltório. federal 
e.sf:~dl:a ~j sOb!e_ a.:!nd~"na extt'at'~~ I duzi-da~ de pre90' mas, Sétll previsão do § 29 do Art. 15. da. OOngtJtuição para. a, cobrança do impôsto; 
mlfle"!i,l . c\1PlPt'lndo atll'mar, so .. certfl. e flete!'lllln~da, Porbnto, deve Federnl --' prOporczonalme-nte à sue. b) a segundn-, ao contribuint.e; 
bret!-l.!i~, que"-'.G-_ \nstituição.40 imP.Io.". j'ser emencÜtdo nestes têrmO!i: supC'l'iície, .popujaçã,o, consumo e pro": c) a Wl'çeita. -ao Laboratório Cen-
to un'CO atendera n~ !'f'l\'md1caeõE"S. E d 9 C E 1 dllcno. . treJ. de padronização; . 
do.o; ?,st?dOS e Munlc1plo.s. que terno ,Jmell a n ,11 - 'Os pzrcentuais não 1 se c0l1figurrun (O a quarta., para o arquivo ua I'C'" 
prlortd,~de nu.. d.lst~l,buiç1'i.o da.o;. nH~ 11 Acresce11t,e-se aO art. 4Q o. seguinle: jiu;to.", }?ol'Que .ll~ que I consome, pro- ps,:rtiç.f\o. 
quot,l'lS , Quando de-st.inndo ao consumo, in- duz OlI mdustl'IRl1:sa dave ser atrIbui-

!'fn Càml'l:ra do..c; Depuw..do~. na· co- ~ dust.l'l'lllznção, tl'rltlsforma.ção ou uti- d.a~· .. ':X;:\' Ql ' 'Qllêl€'~ ou etâm Emellda nt;J CME - 12 
m ~<;fio _de Constltlllcllo _ e Justiça! lize.ção no país, o valor do mineral direito. ~ partie!Ptlção no lmpôsto pe- Acre.scente~sH Ol~de convi&r: 
(nepl~tndo. Al10mar &t1~Ir.Ol. Mm~g e I constante da. plluta será ca-lculado IO,,, c~·IterlOS de população e superfI- . 
Rnerg:lft (Deput.ado tntlmo de Ca!"Vn~ com bJJ<;e no preço atua.l do 'Produto' cle, ! Art .. , .. A pesquIsa, a mineração & 
lho.) .e de Orçamento. COepntado Bt- I nos pl'incipai}. mercadas consumido- Nõo .qe jnstificn. que,: enquanto des- a exportação do ourQ e, a gnrimpa-
Jac Pmto' nproval'am ,~ubí:t;tnt\\"o:; au I rl:3, c~mheci13,O_ o. consumo ~ndonal. se de- gem e. e. e!\portação do dia.ma.nte pa.s-
pro,feto, oplnflndQ a Com!s;,são de FI- F,mCl!da. nO CME-~! cld!\ a dlH"dn pelo critério de popu- sarão a constituir exclusiva ativida .. 
n:1.ncas pela propcs[ç~o elaborada é . '~ . lação. I' - de da união Federa-l, cOm a oolabo-
anrovada pela Comissão dt' M!na.., e. . Supnffiam,se do~ s~ 3? e 49 do ar- '1 - b'meitda m C~fE-7 ~ I'Iação dos Estad~ e MlU1!cípios-, me .. 
Energia, afinal adot·acto pelo 'plenâ· ~ t:2;{) 49

_ os expre.ssoes ... "de 40%, a... . I .... diante convênio, ao partir de 19 de 
rio ........ '~ff:::<i.(). de 1.9 ,.j~'>c;te m~-,<;. ! tI.tulo de ..... , .' 1 oRed\Jam-s~ OS ns, r, II e lU e o § janeiro de 1005. 

O Ul'ojeto nr'a. o 1mpOsto i1n!co, e.'!- No art. 3t;J ná rE'dundancla nes le- t 2 do art. 69. § 19 O Poder EXecutivo fica. auto-
f,abE'lece a." normas para. a ~ua arre· tr~ b e' d, por i.s.-:0 que, definindo r ......,. 4% .l?l'oPo,rcionalmente ao con- r1zado fi constituir entidade autár .. 
eadftçáo e dist1'ibução. estabf'lece na letra. b, que O pmnezro comprador sumo de ~meraL'!: . quica, com a participll-Ção das Fôr, ... 
muJt~ -'l~~,~, 1\.0 B ) dA ~-"O'il o ~ rf>Spon.'1avel pelo pagamento do ~I, -:- 3/" pr~porc:ol1a1mente à su- çaR Arma-das p'nra 03 fins previstos 
recebimento das Qua-ntlns dt'vidas aO! lmpôsto, Como ja o fIzera o art, :;19, pelÍlcle territofH\I; nest.e artigo. . 
E<;tados Distrito Federal e Mun!cfp nenhuma, razão' milita em favor da UI _- 3% proporcionalmente a pc-o 
'- d t . - d 1 t d pulaçao ~ 29 A receita oriunda das ativlda .. 

p'os, cotll0 depósitos. cUja. dIstrllml- e er.n~macao a e re. .-- "os 9u€: _. i de.'> previstas neste m'tigo terá a se-
ção será. efetuada trimestralmente, e adquIrIrem a faisc.adores .. e garIm- § 29 Enquanto de.scon;hecidos OS exa- .guinte destinação.: 
cria o Fundo Nacional de Mtnera- pelros o P,l'o?uto dr; Sua Il;tt"'?8de ml- ,tas constunos de minerais do ís o I _ 20% para a.. manutenção dos 
eão. neradol'a , Isto é, o prlm<;;llro com~ cãlcuJo. da distribuIção con'es~d@_ serviços e de pessoal da autarquia, 

() Jmpôsto l'I.n1co totto... C3 prador. te será efetuado, em i partes iguais, inclusive par,a aQ.uisição e realizaçi:í.o 
.outros, em todo o terrltór!o naC',io- Emenda nQ 

CNE-!I entre os Estados: da -Federação, OS de obras de qualquer na.tureza; . 
nal, com exceç~~ dos hn}}ostas de Suprima-se a letra à do art. 31? qua.is atrtbuirão aos MunicípIos res- 11 _ 20% para, pagamento da 0.1-
renda. e sêlo, assnn como das te.~a,'5 do ,projeto. peotivcs 15% (quLnze por cento) d'9s vida externa d'o' pais; 
remunel'ativas .de servlco prestado As expressões _ excef.utlda.s as -de quantias efetivamente recebidas' 
pelo Poder ~óhHce.' ":1',~"",,;:, cl r--.t1et"· -"'prc.s € ao d<> ga~ .- As multas ,previstas lno projeto-são .fi - 20% para os E::itados, Di6trl-

I d rrrls6rla" ""ce"d It N to ,Federal; Terrlt6rioo e Mw1iclpio,s. O Jmpôst.o 1'ecaJrã sObre a safdn, do rmpagclll de pc l'ru; preci<lSas e ,$e~ I.'> _me.'\;' Ul o fi eraçao, para 
produto do' respectJvo depósIto. )a- ml-préci()\':ns __ constantes da letra. c, que se nao constLtus.m em estírimlo ·e~ partes iguais, (art,_ 11) ; 
z1da ou mIna., ou lncidln\ sôbre a -pr1 .. in fine, do art.. 39 não denm subsls- ã' fraude e _ à-sonegação. IV _ ;20% '" pal'e. a construção ae-
fileira aquisfço dos produtores, qunn- ttr. por ÍBSo que, como se -viu, o ar- Emenda n() ClIfE _ 8 usinas de ene-r,ia -elétrica, rodovielS. 
do obtido por f.ai~acAo,· ~rlmpageft1 tlgO 2g e letra b êlo 8-rt, a9 isentam hospitais armazeoo, silos e frigoríficos, 
cu trabalho assemelhados, ·Mas na OS produtores do pagamento do im- Ao a.rt. 79, § 19, súbstituam-se as por intermédio dos dep.a.rtamen~,;Og Ou 
hipótese de ser consumido ou traru .. nfid.ry, o 1\1'> só c:!orl'E't'á com I), pl'imei- expl'~s...~es "ulio inferior ,fi, dois &a~ '~~'ãos feder$ competentes; 
formado na é,roo do depósIto dn la- ra t.1'ans~ção. lário5 p mill imgs" ... por, "não infe.rior 

a de lál!Jos mini os ,. V - 10% para. a aqulsiçã.Q_ e ff-tida ou mIna, consldern,r-se-â o fato 'Emenda 119. CMEp.{ Z ,'ia ... - m ~. ,- , nallclamento de maquinária, imple .. 
gerador do impOsto fintes de re~l1za~ Emenda nll ÇME ""7 9 mentos, adubos, fertilIzantes, insc'ici:", 
das essas opernçftes. ' Excluam-se da lf;!tra C HS expres- das, etc". para. o fomento da produ-
q impôs.to .. ún!(,.,) _~ldeto tdaos 0$. ~:~~ dfi-mi'i:

t 
·.'r1({'ob'~aes~d~s aSdtle f9.i~3~ 20~,o, .ru;to'",.,·791,,,,~la;2s:,' ~%d,e50s.;.~lêe: l0010~" ção agrícola. em todo o tenitório na... 

mz!ra cqmsiçao do.<; .plvull l'f','i, qU1n- çi:l.O e e ,a1s n r e as e garln1- , .. ...... ". "V v :;c cional; . 
do obtido por faisc.ação, gB.l'im.p.a.gem ·pagem de p~drtl.s preciosas e semip E e d ÇI ClI.fE 1 
dos -produto..'t minerais. segundo p9.uta preci~asl'.. 1lt n CL n - ,- () VI _ ,10% l'ara .. 0 reequlpamento 
8eme-str~lmente e1ubl'oac4 p!:'l? Di!'f~to-l D1.spôe o al't~ 4~ que as pautas de- Ao art. S8, onde se lê __ de uma a das"'FôrçãS Armadas ,e ~brns de qua~ .. 
iria, d eRendRs Internas do ~·nn8t~l'io vem ser elaborada.<: e publicadas nos 20 vêzE's" leIa-se de 5 a 30 vêzes, com quer natureza que visem a .e.egurau
da. :pa,zendn., com a.- au:Hénc!a. do De- meses de junh~_ e. dezembrD de cada. a supre.'>São da.s expre,ssôcs ... ~_ c;- ça, nacicue.l. . . , --
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Emenda n9 CME - 13 IV. O "P'undo NndonaJ, de Mine· A matéria resu)t.a rf('·long'os e.stu-: tos dé capit.als e de cuidados do Es-
ração" s·erá. c<>nsl",tuido: d.J.6 levadeM. a efeito pel<ki. õrgaos tado . 

• ere3ctnte-se ao projeto únde con~ I - Da parcela do tmpOsto l1nlco !.é{miccs du Oovêrno e fOi. elaborado Sa1e. dM sessões, em 14 de setem-
vier: sôbfe o mh"1ério, pertencente à União, com UYb. senti~o novo. vIsando, s'J- bro de 1964. _ Senador José ETmíriO 

Ar,L .. :. AI!. Companhias de ~eguro r~vt1.d.a a. parte desUnada à Co- bretudo, a03 in"erêsGes nackna:is, seja de li! . "8 
e. o In.sh~ut.o de R~g:U1'OS do 13m. .. missão do Plano dQ Carvão N.acional; n:t C!;-~:phi1~ .... n I 1. e t1':""\bJ'1, ma., . 
sUo ~ll~umca.rão, obrlgatorlamente, aO$ :tI _ De dotações oon.slgnadflS no ~on.sect(í.rios desta. inclusive fiscaliza-I EMENDA N9 16 
Mln~.t.€rtos da Fazenda e d~ ML~1\S e orçamento geral da União; "do '''<>(I'f.:''l' ,. ., ., "C de-
Enel gin a realização de qualsquer se- UI _ De rendimelltos de depósitos dica!)'1 ~ n;l~etaçAo ::m ao Feu c~mér- . ~edijQ-se d~ ~eguinte m~neira o 
g1..t.rO.s 011. convençoes que tenhÜUl pOr o de apllcação do próprio Fundo elo, sele, tamb~m. n.J que conc~rne ao' artlgo 6, letra a. item n e ltem UI 
vlJ~eto mineraIs met-áli~os <lU não m~- V. Como bem acentua o 5e.t~or re-sgu2rdo do Erário, I Art, 69 .. , ............. ' ... , ...... . 
t..UICCS 1:! pedras prec\(l~.B$ Ou "emt. Presi<lent~ da. ReIlI.ibli~a. ll3. mensa- Examtr.1ld-o .extenssntent.c nn Cn- ,.!,!,,_ ... 'dr.'~," ('c'j:n'q'u' e' n"t'." 'p"o'r"c'e'n't'o')' 
pI'ecjo~, ou quaisquer valôt'{'s a. êlt's gero citada, "o as.sunto é matérIa de <lU v 

co:'re:'pol1dente.s. !ei complementar da Constttuiç.io, IUBra 4-.)5 Dfputados. () proJeto mf'- para os Estados e o Distrito Fedfrlll: 
Os arts, 1'6 e 18 ie tep-toj,uzem, cuja falta vem trazendo trat:unento recebeu a.lnda, acu~·o.d0 estud') dfl \ !Ir - 40% (quarenta por· crnto) 

quando tra:tnm M. ':,lgêncla e r,",.'mn.~ desigual dO;'; prOblemas ao mesmo li- comjs.slo de Minas e EnergIa., dC<;b para. os Mun:cípios. 
ç ão de leIS D VC1'aO ecnbtltuÍl Uln ct ~Ga, que apr~vo\l ~. no J',('uhdo de, 
texto único' nos têl'mos SLgulnrl~s' gtSd OS, por parte da União e dos Es- r."r11.' ('':ia-lo,'', ofereC(:l- 11, l' .[ustijicação 
. , ' - . a OS, ao mesmo t.cmpo em que des2'S- dl's I \ 

Emenda n() CA1E _ 14 tImula o desenvolvhn.:nto do. lndüstria ,. i 1. O aumento de vin e por. Cl'~to 

Art. .... EsLa leI entr..'l:rá em vigor 
na data da sua PUbUC8~ão .. reV(lJ,a~ 

. dos o art, 18 da Lei n9 3.8-60, de 24 
d~ dtzetnbro de 1980;' O artigo 68 e 
.seu.s piUá:!rafo.s do C6digo de t.1inas 
(D.::'cret.J~L~i n\" 1. &85, de 10 de J1t
neiro de 1940, com as a.lteraç,õ~~ pos
teriores): o 6rt. 37 e seus pal'ágrat0s, 
do Decreto-Lei n9 7.841, de 8 de ~lllÕS
to de 19-45, bem como ql1atr:q'li..:r dis
]:)osicôes contrál'ias a ESt.1 Lei. 

Com as cmendas apre:.,entadJs, a 
Com~sã.o de Minas e Energia opina 
pela aprovação do pl'ojew. 

8a12. das Comissões em 25 de s.e:
tembro de 1964, - Josaphat .Uar.,l.hO. 
Presidente. Jefferson de Anui,ar, R~
lat.or. -Antonio Carlos - JOsé Er
'11lfrio. 

:I' 1.Q76, de 19&1 

Da Comissão de EconOmia, só
ore o Projeto de Lei da C(p'wra 
n' 158, de 19114, 

Relator: Sr, lrineu Bornhamen. 
O p:esente projeto. de iniciatiyo. elo 

poder Executivo, cria o impõsto sõbre 
Os minerais do f'aís. dispõe sôbre o 
produto de .sua a.rreca<iu.ção, institui 
O "Fundo Nacional de Mineraç:io" e 
(t ...... ,H:':." ,"/i:'ências. 

n, A mensagem presldenc1-al -veio .0 COngresso acompanhada de Ex,po_ 
sição de Motivos do Ministro das Mi
nas' e En~gia, just.lficL'.fldO fi. JU~. 
dida, 

:m;r. O projeto dispõe, em reS'lmo. 
a) o impOSto único sôbre mine'rais 

Será. "'nd valol'em" no local da produ
ção, c.alcul'ado sôbre o valor constante 
de pauta flA.-.ada. pela. D. R. I., ou
vido o D. N, l? M., podendo vigorar 
critério com base no valor do fatu~ 
ramento FOB (para exportaçãO), 
adotnn.10-se Q coeficiente de 40% p9.l'a 
as d'espe&as de carretos, fretes, seóu-
1'05. ezr.lwhg(ILS, manutenção ncs por
tos~ anâ1i&es. corretazens e~., sendo 

-que SÔ'bre os .remanesc'ent-es 6{J% in
cldlrâ fi, tax!l. percentual (alíquota) de 
10% p:'l'a o impôsbo 1inlco; 

õ) o "roy:l.lt:v" de 3%. destinado ao 
Esta'do e ao Município, deverá ser 
ab..."'Drvido trem impósto único, CUja. 
alíquob é de 8% p:lra. o carvf:,G; 

c) d!stl'ibuição das 8líquot~s de 
10~;', p.:u-a. oS r.:ünérios em g2ral, e 

. 8% da ~ lí-=Iuotn com:idera.dn p.ll'C. a 
Uni~o, 7:1% pJ.ra o.s EstaC:us e ~O',ó 
par~ os H:m'c:plOs; 

d) dL;t]'~lJui~ào da. rec:ll.a COfies
]JOndeIl':J- a-;s 70% entre os J:'t:;1I0s, 
o Distrito Federal e os 'l'~,'rilÓr:('s. da 
.segUinte- f::llla: 

SOr: pr[<,~~J:c!0!:~1m:-ll~e.:1-o ydor 
trLbui::o:'o d~s milluais e:;lJ:,'~:l:s no 
re5r~e~~f{} t~rrit6riJ; . .!~ prc;orcio
nal.'nc:TI~e à suo.:rIlclc t~::dt-or:al; 
1% plcpc:,cicn~lIilcnte eo c:msumO 
dos prodntc.:; ntlner!'..1.s sujeltos ~o im
p6sto Ú'-l:CO; 5% pr,:).pjl'c:cn!'.lmcn~.c à 
populJç:.o; 

8) distr1buiç':::O enL,re Os 1\1lmfeípios 
da receita· ccrr~pCndente aos :10 ríó a 
que ~ refere a letra "C", de Con!,)f
mi-d:lde COm os critérios !1xa.d'>S na 
letra "li'" 

t} - :.tÜuiÇão ae um Fundo Nac!o
nal de Mineração, destinadO ao 
D. N, P. M" para CObrir despe!;f\.,<J 
com pesquisas. 

extroativa mineral". A COfrli-sslÍo de FenDaml._l. apre- (20''(,) nos Quotas dos Mun:cf1)lCS, 
Afora isso, e como I-embra, a·lnda, clando a proposlcão. deu-ll1e parc-cer I com diminu.iço. a que toca aos Esta

a mensag.em presidtnc11ll "em fate 1 favorável intc,,:ralmcntl:'. dC3-p'H'zando do..o; e ao D'..<;tnto Federal, é de todo 
da. aUEê;t191a. de lei fed. entl: .dec.Lsõ~. da ns ~efertda-s em~nd:-s. n?o JXrque eIns ju.<;tiça,; de yez q~e B:S cf')mu~as, ?nd: 
.L ..... 1. tem re.:'.:n:--·:'~o nos E ·a:...,-.... " deIxassem de mCOl1)':llar-se bem e<l se local zam o mlhéno e a sua expIQ , 
direito de tributar O minério, do que t.exto, mas, a:pe~'l~, por entE'nnc.r ~tlC I rllÇO, passarão a receber uma !l.~rOUO
.se originou uma. !egisla.ção dl::.crirnl- a. sua f!provaçao. tohl ou p:lrc_al, t:'l Um POUCO mC1l?r pera. atcndlmen-
natól'ia' e sem unlfonnldade com I \!iria r~tardnr a tr~tnlt.ação e con!e-: to de suas necess·dades. 
irrecu,sá,vel prejuízo para. nq·lela. in- quente transfonllaçao em lt>l. I Sendo O!'l Esudos e o D:sb·~t{) Fe
dústJ'ia~. '. Ao fazer ta.mbém nO'$j;; o:· arr,u- derat' favo;:-e-ridoo com quarenta ~r 

VI. 1ílO VUH " o prOjeto·visa. it ment-cs expendidos pela Comi:c"ãD de, cento (<!o~) para invesUmentm Que 
produçãO, ao cOlnércio, à d:stribuição, MinaIS e Energia, princ:na1rnentc no' podi.>1U ab"',JD"ir todo o SC'U terr tório. 
c0!lsumo e expol'oo..çlo de substincia.s ttue diz respeito à erreCQ,i3(':'l.'1 ele trl- rnf'''mo ne;p nlio se contenha m'nrrio 
mm€'mIs ou .frusels or1~'iná.rlas do butos. e tendo em Vi$tl'·. com,). acrl1- _ ~ de tÔdo. justiça melhomr n s:
p~.s. excetuados Os combustíveis 11- tuou a Oomlssão de €Mnomh, QU~ hla"iío do~ MUn'cfpios, _ Que 5:"0 as 
qUldos e ga..'lc.sos, ~ exclui - salvo os aquelas emend.~') pOrIer1lo ('onst1t'llr ddu1~" bp"iC'''''' da economia D'3t'ional 
, •• 1 •• ':-' :~. Q? r... do s_1o e t~;;-,:-: re .. projetos em s-eparado . .:pí.n'!mo'l p"Ia (' DO<; qua:s se locaJ:z3m aludides mi
~uneratórjQs: de serviço - a tnr.:idên .. nprovação do projeto e reje!ção dts I nÉ'r;os, 
ela de qualquer outro tribu!'o federal emendas I' . 
estadual ou municipal. . ,;' . V"ja-s('. por exemp!o, o c~,<'{) de 

VII,· Do exome pormenor!zado dd :S o parecer. I rta.b\r::l, ·Min'l~. Gerais" dE> onde é eX-
projeto, concluímos que se trata de Sala. cIe.s. Comi~c.s. ~9 dI' ~etembl'o. rraido. f'11l m::l.lS de. o:tenta ro:- cen~ 
.lliciattva fada.:ie. a larga e benéfica de 1964, _ Da.niel Krieo"r. Pre'liden- to «'~l"';'), o mlnéno exportado pelO 
repercussão nU. econOmia e llllS ti.. te _ lVflson Gonr;alres, Rebt-:r. _ Brttsil. _ . . 
n.anças do país, além do que vem dis.. LÓb5.0 da Silveira. _ Bc<..orrrt Nr.'fo. Por que nao ref'onh~cer Mumcfp'o 
clp~lnar dJ..s.posltivo oonstitut;Íonal. e, _ EugêniO Barros. _ lrinell Ror- cerno, fo"te e ~utro..<; mmtos, ~o E~tadO 
aSSllll, colocar ordem num assunto r71' ""11 .. _ Jo:;{ C-f"{m,~. ~ .g?- dr ,M nós, G01~~. Mato Grosso, ,-_anta 
que tem oc9.S!únadõ contrOvérsias, freio Pachf'CO, C:'\t<'rin?-, R}o ~T.ande do Sul, õrve1?-

VttI. Diversas emendas foram ofe- • "ler nHllS b~11ef:clados porque contrl-
recidas ao projeto, iôda~ 1nspLradas O SIt. rJrilSS1DENTE: bllem, _ em gr>J.n.d~ pnl'cela, papa a ex-
no propósito sadio de melhorá-lo. (Nogueira da Gama) _ Ac:lbam de DIOl'açao de mm~nos no pats? 

Acontece, no entanto, que uma im- ser h'o,> ós p [. , 2. Cabe ainda observar que êsse.t; 
P?rtante área da nessa adminLStl'a- de Mina~ e Energ1l1. que ayresentou Munidpios de m:neracão são geraJ
çl!-0' onde, )wjtB.mente, predominam 14 emendas, contra ::ts q'l(lloS se ma- mente, multo sactifi~dos co mas ex
fatõre,s econômicO$ e financeiros está nifes41rrun a.s comiss6e,<; de Flnrnças lorarô:;.s feit2s· elll seu sutr.::olo, 80. 
desa!J)arelhada, e é nessa árffi, Pl'éCl. e de Eoonomul. !'rem oontin.'Ua de.scllj):tal1mco. em 
samentc, que o proJeto. vem colocar Há.. amda. sõbre a meSJ. cinendas faVOr d'1 economia, naCional. ta~endo. 
OS elementos ca.pa~s a uma bOa orde-' que vão ser lidas ,pelo Sr. 1Q Secre- a..<:flm. ju,c: a uma alíquota rna;or, co-
naçlío das co:sas. . Mdo. mo propõe esta emenda. 
_Tal como e-<;tá. redigid!:\., a p:oPosl- São lides as segu111te~ 
ç~ s.a,tlsfaa, e. assim, estamos que -gMENDA NQ 15 E' Indiscutfvel II procedêncIa da 
n.ao devem~s protelar pOr mais te'lU~ 'prf'~"ente emenda, inclusive em rela-
(J() a sua aprovação, o qu.e tata1mente Art. 19 O art. 10 do projE'la que ('ão aos MunIcípios em cuJo territ6-
ocorreria, se, aceitando Qualquer /lerla..o imPÕ,sto único sôbre Os rot .. \ rio n:1o ('x;st~m minérioS, pois ne~"eS 
e~enda, forçássemos o .'.:Ieu retôrnQ à nerais do Pais' dispõe "ôbre o pro- I há semnre investlmento~ de rf'Ievân
Cam~rA dos Deputados, duro de sua anecada(':âo: i~stitur o I c;a. re~lonal e nacional a em})l'een" 
A~ pensandO, cremos que as pundo Nacional de Mlnerflcao e dá, der. ~ 

em~ndas, sem duvida meritórias, po- outras pl'ovidências", p:tssará. a ter' Sah das Sef.$o:,,<:. em.!;'9 de sett'm-
~f'nam ser !'t.proveitadas para consti- a segUinte redação: I bro dE' 1964. - NO[}lte1ra da Gama. 
.u}r projeto s"parado o ti ' , ladõ ~ .... -, que, e um "Art la Os Estados mun1c!p!os e 1I EMENDA Ng 17 
.. I nao ?bStarJa a pl'onta aprova-I-o Dist'rito' Fedcral apiicarão n sua 

~~f·ddo. proJeto, c, por r),l1tro. nfto in-.\ cota do bnpôsto uni-Co sõbre minerais Onde se lê: 
l 1.adr13 e..s medJ.<ias .'leIas COll~UJS- em inveStimentos nos setores mine- I Art. 6'> 
anela as. '. õ t t 
IX. SOmos, antE! o exposto ~la rn1ó3'iC{)e~.lrOdov·j~l'tl.O e de" ::,'o~r':$cP~ e II _ '70% {setenta por cento' para 

c,provação -- pro] • "1' - em g~, , enerp: . e U{'"d:':>.. ;.,.- s R '~do Dút it F d" I ___ emel]-:"'S, e,O e p~ a rejt= ça-:> cultura e indústria".' # o .::.~ .<; e o . s r o e .. ra : - ~ I lU - 20% (vmte por cento> PSl'l\ 
~ala das Ses.sões. em 29-9-G4, _. JustificaHva os l\lun;c!p~os; 

lnneu Bornhausen, Relat.or, -' Mí_J Lef!l~sc: 
guel Couto _ Bcz~rr{l Nc"'o José Ao anolar 0<:, setorc.<; em que os Es- Art, 60 ., , ••••••••••••••••••••••• , • 
Cã71d!do F~ITa2 ~ , - rodos. Muntcftlior; e o D'sü·:to r~der31 Ir _ 50 .... , (cinquenoo. por Cenlo) 
. ' aplicarão "obr!iJ;ator'~m;:,nte a sua P:'''(I. os l"~tlldos e do Distr:,:o F.~-

Nº 1.079, DE 1984 . cota do imPesto único s.ú'.Jl't! m/ne- dcral~ 
Da Comissão de Fmo71 a~ 6b : !'Jis'·, O a.rtl:;o !O c~clul o Pl'~p!'io se- TIr - <!C~ (QU'U'E11ta P01' t~nto) 

o Projeto de Lei a.;g c·~ rt, \ ~cr da m~neraçao. o Que- r~lri2t.e lFCS- pOr? ('$ Ml'níc:p:os' 
nO lSf u,ftíHa Sl'"!)Or nso eX"st!re'll tnvestlmcnto:~ .' 

. pl'::b!lcOs. :r.a miner~ç'~o. I Jl!.stif~c(1..ç(io 
Relai..ol":- Sr. Wil,on Oonç:t!v{'s. RIÍ E'St9.do.s que, de f.:lto. hão rf'.'lU~ A distrlbui<'fio da ~rr('-c::~:,r."õo do 

1" ';.J zam investimentos no ,"etot" da pro- hnpôsto único como está. no p,o~{>to. 
G,1ens'~~1l n Q 32, drJ m:J.rço di) cor .. cÍu('fo m.lncr2'l. T-od:1v;a, há casos, n~o satisfaz às nece.ssid'ldes dO) Mu
rente ano. do Sr. P:es:d:mte da n~- como o de Go16s, em que o F'$t~~o li lllcip:,o." em muito maior n1"mc!'o e, 
public:ll o projeto eIll (':'(:ame cria o o principal investidor d~ ea,itais no qurse, todos, sem os recursos dOs pri-
imp~sto ÍlI ico .sôbre m~n~l'a S do rn·!· sctor mlnera16'!ico.. melros. 
dispóe RÓ '''e o 'proàuDo de sua. Jl're~ -
cad~çâj: Institui o "1<'U'1c'o N'''c:onal E', lJortanh, perfflitamente Ui1tco Assim, objetlva-se um fa\'orccl:aJ:en-
de Minerarão" e dá out'"ilS providén· que os recurSos financeiros prodt1zi- to llla1s harmônico àS ruunicipalida
c1e.a. dos pela. tnineração _ e os recursos des, capaz de pcntlitlr-lhe um desen

A proposição prootlra cons:JiC'er praniciados peJe. tributa~ão são um vol'V1mento que.luelhor con.o;ubstancif'! 
tôda a legislação do Pa[s, referen~ dos principaiS _ sejam revertidos à o interêsse da União pelo progresso 
a mintrlo.s, inovando-a em Vál'~j\i mineração mesma, meio - inclusive dos distantes e desampal'ados rincões 
pontos, nn sentjM de estabe!eCfr de el9, nutrir ... se a. 81 própria, incre- d>J. Pâtrla. 
uma nova política pa,:i."-a. a. explorlf;so mentar-se li. aua própria custa, sem Sa.la dll.~ Sessôes, em 29 de setem· 
e oorn~rcj!lliznção do produto. onerar outros setores de Il1vestimen~ bro de 1984. - Seoastião A.rcher. 

-

• 



Q 

._NI;~lO DO CONCRE::.:::S:::S::;,O.;.:.N;.;A.:C;::IO;.:N;:,A.::L:.""";(:.S.:e"ç;ã?r0::,,.:tfJ~· = ______ ,.;S;,:e;.:.te;;I:.:."b;.r;,:o;".;d;..=1:;9:,:;6:;4~· . 
I 

. Z :·72 Quarta-feira 30 

EoV1ENDA NQ 18 I ,,,u::;[;j1.CaltL'Q. 

}..c~·e.';cente-se ao artigo 7Q o seguill- U lmpústo lln:co exclui a. tnbuw' 
te p:t::<igrafo: çao, de OU •. ':,!, lmpoobOs excetUH.Q().') 

§ 3';. A união poder~i. rca.:izar Clm- :1Queu:-s l'e1e:-do:. n~~ Lei. Sendo 
~'t'.l;Q3 COm os K .. tndoE' f' MU[l!f'ipio::. Msm1 e n.~ impxslbl11dadl~ do In~ 
l"!l'.l. a arrecadação da alíquota· que áustr a1 des'a,~ar do seu produw a 
11::J.."'i p:rtence na forma d",. artigo 6Q par,e de matéria prIma (Jue .wfre.u 
C:..:..-;~a leI. a lncideneia do impôs-to ún:co, é .• evI· 

JUStijictlÇão dente que es~:.a matéria.. t, despeIto 
da tributação única, vai ]lagar no· 

L A pre-sente emenda tem por 01)- \'08 1mpo.:.tos entre os quaLs o de ven~ 
j-s.!v. tomar mais acessível c, ~D'oft;· lt1.as e consignações c o de consumo. 
ll:dc •. mais rápido o 1"ecebimen~o, pe~ Verit"lca.se, então, a ocolrênc1a de 
k.i g,tJ-dos e Municípios, du. al"quo- uma bitributação, o que é inconsti' 
1!'l.. qu" 'lhes pel·tence no impôsto. tuc1onal. Além di.c3so, a ca:'ga trlbu-

2. l!:, assim, indiscutivel a prO\:~- tada. Incldmdn duplamente sóbj.'e um 
tl":-.da. da emenda, cUja aceitaçãu mesmo pl"odu~o, vai onerá..l0 toman
{i~;1-~tmJ. delongas _nesse..<; recebimen- do o seu cust,o de.sinteressaLte para o 
ti f. c.n regra, prejudlc:ais-à,s apli· consumidor. POT c~·tas razões, ent.en· 
r··,çõe-s a que se de.-;Unam ·ditas alI· demo.s que l.5enção dos minérios que 
(\11')- USo forem ap".icndus pelos fabricantes no 

2:l1a d.1s SeESóC3, em 29 de setew- compOSiçi!l'} dos seus produtos como 
t o de lS6-t. - Nogueira da Gamo matéria prima, t,erá a. 8oluçã~ capaz 

EMENDA ~? 19 de evitar fi bit!'ibutiJção. 
Bala. dao:: s~ ·sõcs. em 29 de setem 

A"itera as -alínea C e D do artl;S'o bro de 1964. -_ brnador José Emina 
C". . I de Moraes"": 

_r\rt. 8~ ...::.1.0 isentas do ,im"pôsto úní- O SI:. I'UESIDEN'fE:' 
Cl' de que trata. esta lel: . d < ôb e 

a) a produ_ção je minérios destulJ;\· 
. li h a serviços da união, dos Estad{.o 
Ü(·~, dos Territórios, do OistliW L'e' 
o"n'll e dos Município~; . 

b' a produção anuo.1 de lUlne-rio ele 
\'1".1 ~r igual ao inferior a -50 (cinquen· 
ta) vêzes o salário.nrlnimo fi,scal, a.!' 
lI!m considerado o maior salA.rio·m1· 
ninlf"l vigente no Pltífi; 

r.) a p~odução de ouro nluvlonat 01> 
1 ido por faiscação; porém submeten 
dr:-·A~ 1'0 reu:ime de fiscalizações do 
G(w~rn" nbr-igando-!'e a fornecer Ln 
!~'":n:\{'óe3 mensais da Sua p:'oonçã;:, 

fi I ':t. prodrção de c~v?\.o e P'-o, 
. vp;: 'ftmen~o das pirite.c; contidas no 

Jw:"UficaUoo. 

1" A razão de pedir e.:;'e. F..statfs
I~r-a é para aue o. Govêmo pOSsa at.ur 
:~ 3r a p:-ooução mem:al do ouro. nu 
í"'ll"'. 

.~", " uMHzação d3S )~t't':,.\~ plUVt.,' 
JI·~'lfes .onne-ipa.lmente da.<; r~~OM 
C'·l'··'nl")lfE"Tas bra~ileiras prende·'>"! ao 
l""nje de.spêndf"0 Que o B:-asil t.em 
r,a :rnl}or~açã-n de enxofre, quandu 
", ,,·'l<:'rnT m:lhares de tonelada.~ pro
'···'1'''-ntes da !avag-em e extrAção que 
; ..... MIe n;;;o foram ltnroveIta.d{)_s. tra
~·"'n(l .... ~l""s!m uma !!,'rande cconcm:(l na 
l·n .... orl:'!~Hn dO" enxofre no pafs. 

1~,.:,t:fFa. 14 de setembro. de 1964. 
t'':!:J.ad0r ,1nré Ermírio de Moraes. 

EMENDA W' 20 

Sl1b.stitua·1'f\ no artig.") 11. "1ll·fi· 
ne", a ua1avra indú~tria pt>r "servi .. 
I;"jS industriais'. • 

Justificação 

1 A expres;,ã:o indústria.. ~omtan· 
te d!1 art!!!,., 11, poderia .1ustItlca.! a 
!rm:anta.<;ão, pel-cs E~tad{]5, .Mumc~-
1':0,> e Distrito Federal, de mdústrIa 
d~t.prminada, o 'que nem semp!e cor, 
iê.<'ponderá aOS interêss~s ColetIVOS. 

'l. A nomenclatura "serviços Ul 
(fu~'riaiE", tendo um sentido mt11.S 
8.nto-J:l. pode compre€nder, além de 
determinadas indústrias, porventura 
convenientes· e indica-das à expIo· 
tlt.~ão. serviQOs ç.e ca.ráter 1t:dustrlaJ 
que se tornem necessárioo, lllclusive 
o de água e e~gôto, um dos maIs pre~ 
me-ntes para os Municfplos. 

Sala das ses.sões, em 29 de setenl' 
bro de 1964. - Nogueira da Gama, 

EMENDA N~ 21 

onde couber: 
Os MinériOs cujos titulares das Ia·' 

Vfas em nome individual ou emprê 
oo.s. na. qua.lidade de rábricante OS 
empregarem, como' matéria prima. na 
fabricaçã-o de seus produtos ficam 
l!entos do hrn>&to úniCO a que Sê 
refere esta Lei. 

UVogueira a Gama) - Hi"t. s r. 
a Mesa· reaue-rimenoos pedindo retI
rada das e;urmdas.. O primeiro dê
les é dt Seui\flm NogUell'a. da Gama, 
que ora: pre<ide a sessão. . 

. O S-r. Secretário vaI p·:oceder à 
leitura do ··equerimento. 

E' lido e sem debate, aprcn-ad,,0 
o seguinte. 

Requerimento nQ 393, de 1964 
Requ~iro, nos têrnros do art. 2l!!, 

letra "S", d·o Regimento Interno, a 
retirada da.,; emendas de minha. a.u
toria oferec:da ao projet.() de Lei da 
câmlra u", 156_&L 

Sala das Sessões, em 29 de setem· 
bro de 1964. - Nogueira If.a. Gama. 

o CR. PltESIDRSTE: 

. O segundo requerimento. é do Se· 
nhor senador .rosé Ermlrio. Vai sel 
lid() pelo Sr. 19 Secretário. 

E' lido e, sem debate, aprQvadú 
o seguinte 

Requerimento nq 394, de. 1964 
Rcqueiro, nos têrmos do art. 212, 

letra "s", do Regimento ~nterno, a 
retirada da emenda de mmha auto
ria, oferecida ao projet-O de Lei da 
CAma ra. n9 156, de 1964. . 

Sale. das Sessões, em 29 de setem· 
br-o de 1964. -- Jos~ Ermirio. 

O SR. PRESIDENTE: 

O . terceiro requerimento é do tie
nhol" Senador Sebastião Al"cher _ Vai 
ser lido pelo sr. 1Ç> Secr~!tário·. 

E' lid-o e aprovado, .sem· deba· 
te, o sep-uipte 

Requerimento nQ 395, de 1964 
Requeiro, nos têrmOs do art. '2.12 

letra. "s", do Regimento Interno, re
tirada da emenda n9 17 de minha au· 
toria, oferecida ao projeto de Lei da 
Câm .... ra nQ 156, de 1964. 

sala das SE'ssões, em 29 de setem' 
bro de 1964. - Sebastião ATcher. 

O SR. PRESIDENTE: 

(Nogueira da Gama) - Em. con~ 
sequência o projeto é su';,metido à 
discussão, sem àS novas emendas. 
Apenas com as 14 oferecida.3 pela .Co~ 
missão de Minaa e EDerg:a e. sobre 
as quais os p.areceres das c.emalS CO-
missões são cont.rários. . 

Em discmSltO o projeto cOm SS 
emendas. 

O SR. DANIEL KRIEGER: 

$r .. Preidente, peço a pti.lavra.. 

O SR. PRESIDENTE: 

(Nogueira da Gama) _ Tl.'fi a pa
lavra o nobre senador Dnnlel Krle
gero 

O SR, DANIEL KRlfGER: 

(Não fOi revisto pelo .orador) - ::Se ... 
nhor Presidente, Sr:3. Senadore~ 
u~arel da palavn ap~nas· para daI 
wna. explicação ao Plenário. 

Hâ da parte do Goyê:no gr·a.nd~ 
empenho na a.proyação imediato do 
pr-cJeto, oriundo da Câm~:a, que dis
clpllna o impõsto 56b're minérios e 
sua distribuição, porque as tributa·' 
çôes estaduais estão dificultando a..' 
exportações. cem gra.yes prejulzo!! 
para os mineradores e :ns companhias 
de economia mista. notadamente Do 
Vale do Rio Doce. 

Couro Líder do Govêrno, retirei D 
pedido de urgência, porque não de
sejava que a comissão fôsse Gt riga 
da a resolver sôbre o regime e~pecial 
Quando ela é presidida por um ho· 
mem da. capacidade, do talento, do 
patrIotismo e da abnegação do Se· 
nadar Josaphat Marinho. 

Retirado êsSe ·pedido de urgêncl!l 
no entanto, entreI _ em enteidimento 
com todos as Senadores que havia.m 
4preBent.ado emendas ~'. um ~r ~ 
fiz· 8entir-lhe~ a necessIdade uneclia
ta da aprC'Vação dêsse. projeto no in· 
terêsSe do Pab 

Todos concordru'am com fiS minha,!) 
objeções e atenderam ao .meu apêl0 -
o Senador- cami1" Nogueira da. Ga. 
ma, PreSidente d{. Senado dn Repll
bUca: o Senador Archér e o Senadot 
Ennfrio de Morais. O senador Jef
ferson de Aguiar combinou comigo 
que reSolverlamo;;- ai questão dru, 
emendas por êle apresentadas na co
missão de Minas e Energia. desde 
Que fizéssemos um pro.1eto em sepa· 
re,t!(J "para. o exame d.,. Senado da Re· 
pÍlblica. Foi nesse Eentido que se ma· 
nt1est-cu a comissão de Economia e 
a. Comissào de Finanças. 

Por 1..~o e autori~;adl"" por êsses e-:'1.'11 
nentes eolega.E, peço :que o projet.o 
~eja nprovado na defesa. dos supe
riOres interêsses dêste pais, As enren~ 
dQ~.; que forem v1.:1..veis, e qu e a.t~nd!!~ 
r~m r.o aperfeiçoamcn~o d.a 1.egLSlaçaO 

existente no Brasil, constIt.UIrão pro
je~o a pa-l'te. Compr-cm.eto-me Se
nhor presidente e Srs. Senadores, ~ 
dar o meu apoio no 'penUdo d.e que 
elas tenham o andamento maiS rá· 
pidl"" possível. a fini d~ que se aper: 
teiçOe· o projeto que, em verdade, e 
bom. àpenas sofrendo Ide alguma. .de'" 
ficiência que será c!)!Tigida por esse 
nôvo projeto. ! 

. Eram essas declaraG~e.c; que eu d~
seffiva prestar ao Sel)ado da Repu
blicR, na. Qualidade de Uder do Go
vêrno. pedindo que rio interêss-e. do 
Pais, da. nossa exportação de mmé
rIos _ hoje mais do que nunca pre
cisamos . ca l'el'ar divisns para. a ~a· 
cão _ aprovem o projeto. (Mmto 
"bem) . . 

O SR DESIRÉ GUARANI: . I 
51'. Presidente, peço. a pallavra.. 

O SR. PRESIDENTE: 

(Nogueira da Gama' - Tem. a. pa.
lavra o Sr. Desiré 'Guaram,-

O SR. DESIM GUARAN! - Sr. 
Presidente, Senhores senadores, ~ pro
Jeto ora submetid!, à ,no~se. del]ber}l
çãQ merece realmente, aprovado, nao 
digo.de plano mas a_provado noo têr
mos em que está proIfosto. 

Este projeto consubstancia. Ilm tra
balho de longa data, qUe vem .sendo 
elabomdo por um órgão . técnIco do 
Mlinistério dia Fazenda e -qt:e tem 

constituído preocupação constante de 
wn dos mais renomados f~na:Iclsta-s 
em matéria tributária. do Ministério 
da Fazenda, qual sesja o Dr _ Sérgio 
Augusto da Silva: l'tssel funcionário, de 
nível universitário, fotma.do em Me
dicina, apresenta, por sua capncida· 
de prOfissional. no dizer do nobre se
nador Vivaldo Lima, o remM.lo indi
cado para êSse problema de oril.em fi
nanceira. Tem batalhado, hJ\ multos 
anos, no sentido de qUe êst.e f->r'O.1eto, 
ora submetido ft n05s3 deUbe~acão, 

.seja con .... ertido em }e~, para que, por 

6eu intermédio, sesjam ateudldas lUS 
reivindicações municipalistas do Pai'!. 

Este projeto traz no '>olo o prl)
nunciamento de, peJo meno$, 3 Ooll" 
gressos de Mu.n1cípios: o de São Lou'" 
renço, em 1950: o do Rio de Janeiro, 
em 1958 e o Recife, em 1958, os qtUl:[.s. 
em moção dirigida aO Executivo. di
ziam. da necessidade de OS E';taclos e 
Municidios se empenharem pru:a que 
o problema da tributação de minérios 
fôs.se resolvido com a. mâxlDW Urgêxl' . 
eia. -Não o foi com urgência no Exe
cu ti vo, mas por certo o será ll() L·e
gls:ativo, na ratificação de um tra
balhO elaborado com cuidado, COln U!e
nlce. e critério tributários peto órg!io 
respectivo, sob a direção do Dr. Ge~r· 
son Augusto da Silva. renomado j1. 
n6}1.cista. e conhecedor dos nOf,ros flB
suntos tributários. 

Fim razão dessas clrcunstânctas, de
daro que votarei pelo projeto como 
se encontra e a.póio o pedido dE; pre· 
lerência do ilustre Lider, Sen~dor Da~ 
niel Krieger. (Muito bl'1n). 

O SR. PRESIDENTE: 

Em votação o projeto sem prr:julzo 
das emendas. 

Os Senhores senadores que o ílprO_ 
vaffi, queiram pennanecer sen~ado.s; 
(pausa) . 

Está aprovado. 
E' o seguinte o projeto apro

vado: 

PROJETO DE LEI DA CAMAR-\ 
N' 156, DE 1964 

NQ 1.821-C, de 1964, na Casa. dE! 
origem) 

N· 1. 821-C, de 1964" NA CASA 
DE ORIGEM) 

«Cria o impÔSfo' "Único sõbre os 
minerais do país; dispõe sóbre o 
1Ji'od:!la de sua arrecadação; in.$_ 
titui o #< Fundo NacionaI de .l'Ifi
neraçao" e dá outra'3 providên
cias··. 

o Congresso r:!aciona.l decreta: 

CAPiTULO I 

~_o impôslo umco e sua destinação 

Ai,t. 19 ·Sôbre qu;isquer Dl0daEda
C:; e atiVIdades da produção, cümé-r
.0, d!stribnição, consumo e exporta:

·;10 de substâncias minerais ou fós
,~lS, üriginánas do País \includ'le 
guas minerais), ma.! excetuadcs os 

.-:ombusUveis Hquid.os t gasosos, in
:,_ctirã apen~s. o lmj)ósto üniro do 3r
t q,o 15, numero nI, e parágrafO 2Q 

GQ Cons ti tu :ção, cobrado pelà. Uniáo 
na forma d <;ta leI. 

Pa-nigrafo unico: Com exceção dos 
impostos de renda, sêlo e taxas re· 
munej"tl.tól':QS de serviço prestado pe
}o Poder Público diretamente ao eoil~ 
cessionário de que trata êste artigo, 
o impãsto único exclui a incidêneia. 
de qualquer outro tributo federal, HS· 
tadual ou municipal que recaia 56-
bl'e os depós~tos minerais, jazidas ou 
m.nas. sôbre o produto em estado 
bru to dela extraído ou sôbre as ope
rações comerci~ realizadas com êsse· 
produto in natura ou beneficiado por 
qualquer processo para eliminação de 
impurezas. concentração, uniformh;a_ 
çãO, separa.çãQ. classificação, briqt:e .. 
.te.gem 0.11 aglomeração. 

Art. 2Q Constitui fato gerador do 
imçôsto único sôbre minerais a sa.i
da do produto do respectivo depósi": 
to, jazida ou mina assim entendida a 
área constante de Ucença, de auto:'i~ 
zação de pesquisa ou lavra OU, qllan~ 
do se trat.ar de mineral obtido por 
faiscação, garimpagem OU trabalhos 
assemelhados, a primeira a-qu.;s:ção 
aos t"esp~ctivos proq,utores. 

I?arâgrafo único. Quando O" produ. 
to mineral fôr consumido ou trans
fo)"mado dentro da área do depósito 
da jazida ou mina., considerar-se-á 
ocorrido o.fato gera40r antes de rea
lizada essas operações. 

Art. 39 São contribuintes dO irn
póSto úniCo SObre mine.rais: 
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a) o minerador ou titular de li- II - 70 % (setenta por cento) 
cenciamento no Cast) de pesquisa. ou para. os Estados e O Distrito Fe ... 
lavre. de jazida. mina ou outros de- deral; 
p6.sitos minerais; III _ 2-0% (vinte por cento) para 

b) o primeiro comprador, qu(t·ndo os MunicípiOS; 
o ~inel'al fôl' Obtjd

b
O

I
J!:1r taiscaC1hão, b) resultante do impôsto únieq 

garImpagem OU tm a !Jus a.s,seme a... sôbre o carvão mine.raI: 
-dos; 

c\ tôd:>..s as pessoas físicas ou .1u- I-lO % (dez por cento) p31'a a 
rídicas provadas ou pU111cas - lU- t UlllJO; 

ções, as con.sultas a aplicação de pe
nalidades' ' determinaca. de domi
cilio fiscal e da rompetp.,.,.. admi
nistrativa para o julgamentü das 
questões fiscais suscitadas pela exe
cução desta lei, serão fixados em re
gulamento. 

§ 19• Os contribuintes do impôsto 
únicu sôbre minerais ficarão sujeitJ.s 
às nOlma,s de escrituracão ~.'>1;ahelecl
dos no regulamento pr·ev.sto no pa
rágrafo seguinte, media.nte a aplica~ 

Setembi"O de 19{)4 3 ;'73 

ração (lU Mlmicípios comprove a ripa ... 
cação ou d{lcumente o mvestime-nlu. 
com 'Outras receitas, TOS setores pr?4 
vistos no al'tJgo 11, .de impOrt DC<3-
equivalente à parcelo. de 5ua ';0 a r· Jo 
impôsto único aplicado para o~hQ,3 
fins, 

* 3", A retenção prevista no P:l:·.i .. 
g-rafo anterior será feita pela· B:l!:(,O 
do Brasil S, A .• med:ante in."tl"u--:i'l 
do Dêpartammto Naciona,l d~ P.·{)

duC;ão Mineral. 
c:uslve o~ monopÓlloS e3tata~ COl1-, II _ 62% (sessenta e dois ~,Jr 
trolado.:; pela União, pelos Estados (lU cento) para os Estados e o Distrito 
pelos MLtlllCÍpio3 - que se ded;carem Federal; 
às at.Ividades enwneradas no art. 19 !II _ 28 % (vinte e oito pJr cento) ção, rio que couber, dos dispositiv'OS CAPITULO 11 

- exceluadas as de faiscação de me- para o.s MunicLpios, 
t.ais nobres e as de garimpag·em de § 19. A di.stribuíção da, receite. a 

da. lesislação vigente sôbre impôsto de Do Fundo Nacional de Miuera .. ro 
consumo e da legislação fiscal sôbre .. , , 

pedras preciosas e semi-preciosas. que se referem os númerOS a e In 
d) o::, que adquirirem a ta!scado- das letras a) e b) d&ite artigo, entre 

re., e garimpeiros o prcduto de !iUa os Esta.dos, o Distrito Federal e os 
a tivid~" mineradora; Municípios, serã. feita da seguinte 

mmerasi, I Art. 13 E lnsLtUldo o Fundo K.l-
c:GuaJ de M~.leração, vincul.nco ra 

c ú8 que beneficiarem. por con~a forma: 

~ 2~. No prazo de 90 d!at:, a c,lnUr I D3partam2nto Nacional da Proàud:') 
da publicação desta lei, o Poder E.xe- Mineral do Ministério dfl.!l 1I.Tina~ 8 
cutivo expedirá regulamento 'ia .m-) E 'Hrgia, e de"Unado J't. pWV'2r e t·_ 
põsto único sõbre mjner~ü.s, cO:J.:,::oli- nonciar os trabalhos . d? p:o P':'Cf'.-,f) 

dando e.s disposições legai..; l'ela~ivas mineral em t020 o t':lTitório nJcion"I, 
ao tributo e definindo as n~nnas da assim como o deset"lVolvimento dos e.~
legislação do impâsto de con~umo a tndos e pe.<iqui..o:;as de qualauer na'.u':t 4 

de faiscadores Ou garimpeins, o pro
duto da ativida.de dêstes,' que 'lmda 
não hajam pago o tribut-o de11du 

Pa.rá~{rafo único. São solidàl"ift
mente responsáveis com o contri
buinte: 

Q) os adquirentes e transportado
res dos. minerais recebidos sem qui
tação do tributo pelo minerador ou 
titular de pesqUisa ou lavra; 

b) o consumidor ou transformadol' 
dos minerais na. área definida neste 
Rl'tigO, se não fOr O próprio minera
dor ou titular da pesqu!sa ou lavra, 

Art. 4" O impô,sto único sôbre pro~ 
dutos mineraLs será calculo:tdo Sôbre 
os valores usitários constantes de 
paut,a I-iemestralmente fixada pela Di~ 
!retor:a das Rendas Interna.~· do Mi
nistério da FaZ€nda., ouvido o Depar
tamento Nacional da Produção Mi
neral do Mini.st~rl0 das Minas e Ener
gia. 

§ 19 A pauta com o va,lor de ca
da produto mineral será baixada no.s 
meses de junho e dezembro de cada 
ano~ para vigorar no semestre i.nl
ciado no mês subseqüente. 

§ 29 Quando a pauta não fôr pu
blicada nos mesea a que se refere o 
parágrafo antecedente, continuará em 
vigor a anterior até a publicação da 
nova. 

§ 3". O valor do produto mineral, 
oonstan te de. pauta. .será o preço 
médio FOB de exportação no P()llto 
de embarque para o extel'ior. em 
moeda estrangeira. no seme,::;tre an
terior ao mês de fixaçãO, deduzido de 
40 % a titulo de despesas de frete. 
can'eto, seguro. ca.n-egamento, utili
zação de pôrto e outras, e convertido 
para moeda nacional à taxa de câm
bio em vigor para a. exportação dê-sses 
produtos, 110 mês da elab'Jração da 
pauta, 

§ 4", Se não tiver ocorrido expor
taçâo do produto mineral no seme:itre 
anterior, o vaIor de pa:Jta .será cal
(lUIado com base no preço médio do 
produto 'nos pr·':lcipais mercados con. 
sumidores do pais. no mesmo período, 
deduzido de 40% a. títul'Ü da~ d~s
pesas m<>ncionadas no pa!'ú<:!.rafo an
tecedente. 

~ 59. O iInpô,sto sõ'Jre ) carvão 

I - 1 % {hum por cento) prop::>r
cionalmente ao conSumo de minerais; 
nerais;. . 

II - 4 % (quatro pé)r cento) pro
por~onalmente à supeI1ície tenito .. 
rIa1' 

êle a.pUcáveis. ~'e3a, relac'(lnudos com aS ativ:d.ldt'! 

§ 3' p. Pod E t-· , de produção de bens primârio.<i nu-

n'r _ 5 % (cinco por cento) pro
porcionalmente à populaçãO: 

, ., loa o er ~e~u 110 ftU~ nerais. 
tonzado a celebr.ar COnVf"lllo I:a;m ~s [ Art. 14. O Fundo Nacional de :.ri
uni~ades ~ederatlvas para a fISC~.i- neração será constituído: 

IV _ 90 % Cnoyenta por centOl di_ 
retamente ft"O Estado. Distrito Federal 
e aO Município, em cujo território 
tiver sido ext.raído o mineral produtor 
da receita. 

zaçao conJ~nta ou del,egada ao lJ11- I _ Da parcela pertencente :\ 
põsto pl'evlSto nesta lel.- . União do impõsto único de que tt'11lo 

Art. 10. A receita proveni'tnte da l esta., lei, re?S::lvada a parte de,,,til'~
arrecadação do impõsto único <;P:">'l. p,s. da ~ Coml.".!'ao do P:oJ.no do Canaa 
criturada como depósito, pelas re- NilclOnal: _ , 

§ 21', Enquanto desconhecidos os 
partições arrecH,dadora<; e, deduzidos rI,.. - De dotaçofs c0l:1!,l~nadc..'l no 
0·,5 %. (cinco decimos por cento I • a Orç"mento Geral do Ul1lao, 

exatos consumos de minerais do paí.'S, 
o cálculo da distrib'Jição correspon
dente terá por base o .critério de ra
teio em função das populações. 

títUlo de despesas de arrecadação e UI _ De rendimentos de d"p6:ito.s 
fiscaliza(;ão, depositada, diàriamente, e de aplicl3.ção do Pl".óprio Fundo. 
no Banco do Brasil S. A., mediante 
guia. 

§ 3Q• Ao Distrito Federal perten~ 
cerá a cota que caberia aoS seUs Mu_ § 19 De cada recebimento o Banco 
nicípios, se os tivesse, e aos Muni- do Brasil S, A. credi:t'Wá: 
cipi05 dos Territórios Federais, a que 
ca.beria ao Esta<lo <;e Estado o Ter
ritório fOsse ObServado" os critérIos 
do parágrafo 19 dêste artigo. .. 

§ 49, Caberá ao Departamento Na A 

cional da PrOdução Mineral proceder 
ao cálculo da distribuição mencIonada 
nos números I a In do parágrafo 19 
dêste artigo, fornecendo, trimestral
mente, ao Banco do Brasil S. A., OS 
coeficientes - respectivos para os fins 
previstos no pa.rágrafo 29 do artigo 9~. 

I - A percentagem pertencente à 
União, à conta e ordem do Depar
t.ament.() Nacional da produí,'Ão Mi
neral - Fundo Nacional de Mineração 
e, à conta e ordem da Comis"fl,O do 
Plano do Carvão Nacional, no ·que se 
refere à receita proveniente do car .. 
vJo mineral; 

Ir - As percentagem, pertencentes 
aOs E6~ados, Distrito Federal Muni
cipiOS, referidos nOS números I fi e 
!II do parágra.fo 19 do artl'2;o 69. fm 
cont.a especial para distri1:mição e en .. 
trega na forma preVista no parágrafo 
29 dste artigo; 

Art. 'F-. O recolhimento do impôsto 
em cada mês será feito por gula à 
Exatoria Federal, com jurisdiçi\o no 
município de produção até o último 
dia. útil do mês subseqUente, ·UI _ As percentagens ~}~rtencente5 

'19. A falte. de recolhimento no aos EstadOS, Distrito Federal e Muni
prazo previsto neste artigo sujeitará cípios. referidos no n!! IV do ">a1'lt
O infraoor a multa de importância grafo 19 do artigo 6~, às respectivas 
igual ao valor do impôsto não rf'~·l~ conta.s e ordem, < 

lhido, nunca. inferior ao maior sa- § 29. ~o fim de cada. trimest"!'e 
lário mínimo mensal vigente no Pais, civil, o Banco do Brasil S. A. dis
quando não f:car provado artifício trlbuirá e entregará o saldo exlster .. te 
doloso ou intuito de fl'aude; e a. na conta referida no nQ n ia pe.rá~ 
multa de duas vêzes o valor do im- grafo anterior, aos Estados, l)i<s~rito 
pôSto. não inferior a dois salários Federal e Municípios de acôrd.o com 
mensais. quando ocorrer artifí-cio do- .os coeficientes que lhe forem f::>rnf'~ 
loso ou intuito de fraude, cid-os pelo Departamento NacionaJ da 

§ 29, O reoolhimento espontfiueo Produção Mineral. 
1 á Art. 11, Os Estados, Municípios e 

feito fora do prazo legal suje tar O o Ois. trito Federal aplico-rão- obriga-
oontribuinte a multas de 10 % (dez ~ 

Art. 15. A Un~ão consignará anu'1t~ 
mente, no seu orçamento Geral. co
tações do Fundo Nacional de Mine
r,ação, em Impot'tãncia suficiente (\ 
com"9!ernpntação dos recur.::os necet:~á-·. 
rio_':) ao fln"nc:amento de 5f'lJ.~ nrn .. 
gramas de v-abalho. 

CAPITULO 111 

Disposições Finais e Transtlõria3 

Art. 16. Ficim revogados o artigo 
18 da Lei número 3.860, de 24 de de ... 
zembro de 1960: O artigo 68 e seUl 
parágrafos, do Código de Minas (De ... 
creto_lei número 1. 985 de 29 de ja .. 
neiro de 1940. com as altemções pos .. 
teriores); o art. 37 e seus parágrof~ 
do Decreto-lei número 7.841. de 8 da 
agôsto de 1945, bem coma quaisquer 
d~sposiçôes contrárias a esta lei. 

Art. 17. Fica mantido até o término 
do prazo previsto na Lei númeró 
2,418, de 10 de fe\'ereiro de 1955, O 
limite máximo de 8% (oito por cento) 
para o impôsto único rela.tivo Ao mi
neração do ouro, nos OOSOS e.specifi .. 
cados no Decreto númerO 24,195, da 
4 de maio de 1963. 

Art. 18. Est.a lei entrará em vigor 
na data de SUa publicação. revoglld:u 
as dil'posições em contrário. 

Projeto de Lei pUblicado no "DIá
rio do eongre..c:.so Nl.l.t!.ônal". de 9 de 
setembro de 1964. (seção rn, 

O SR. PRESIDllNTE: 

mineral será calculado sôbre 0.5 ore
ços oficiais de venda fixaC:os pela Co
miss.1o do Plano do Carvão Nacional. 

por cento), 20 % (vinte por cento) e tôríamente, a sua CJ!a dQ imp::Wo 
50 li t d I único sóbre minel'ai>:, em investi-

!}Q (cinqüenro por cen O) O va 01' mento.s nos setores rodoviários e de 
do lrnpôsto, .conforme se tenha ve-
rificado, respectivamente, até 30, 60 transporte em geral, energia, educa
e ap6,s, 60 dias do· término do prazo çãO, agricultura e indú.::t"'"ia, 

(Nogueira da Gama) Em vptação 
as emendas de n9s 1 a 14, ~ontida.s 
no PI.1recer da Comissão de ~,I·nas e 
Energia. 

Os Senhores Senadores que &5 o.pro
vam, queiram permanecer sentados. 
(pausa) , Al't. 5Q• são isentos do impôsto 

único os minerais extraídos por per
mi ·.<;.:or..{>rios da pesquisa. utilizados 
para enállSe ou ex.perimentaç5.o de 
proce8Sos de extração ou aproveita_ 
mento, 

pa.ra sua realização, Art. 12, No inicio' de c"d.1 exerci-
Art. 8"'. As infrações a ec;ta lei e cio, os Estados e Municípios farão 

ao seu Regulamento nã~ ~ujeitas Q publicar no Diário Oficial os planos 
penas proporcionais ao valor do im.. de aplicação dos recursos a que se re
põsto, serão punidOS com multas de fere esta Lei; 
uma a vinte vêzes o valor do maior . 
salário-mínimo mesaI, vigente no § 1"'. Os Estados, o Di~t.r1to Federal 

Estão rejeitadas, 
O projeto vai à Sanção. 
t. SR. JOSAPHAT MARINHO: 

Sr. Presidente, pecco a IX\lavr..1 
uma declaração de voto. 

para 
Art. 6". E' fixada em 10 % (dez 

p0r cento) a. aliquota do impôsto 
país, 6raduadas com base no capItal e os MlUlicípios comprovarão peran
registrado do infrator e na gravidade te- o Ministério das Minas e Energia, 
da. infração, conforme tabela de €S- no primeiro semestre de _cada exer
calonamento a ser baixada pelo Re_ 9íc\~ fisc~l .a aplic~ã() das cot~s. do 
gulamento. com previsãO, inclusive lmp~t? Ull1~ realiza~a.s_ no últImo 
dos graus mil1imo.s. médio e máximo. exerClClO _ OUVIda_ a ComIssao do Plano 

O SR. PRESIDENTE: 
único sõbre 88 substâncias minerais 
em g!hal e em 80/ 0 (oito por cento) a 
incidente sôbre o carvão mineral, 
sendo assim distribuído (). produto{) de 
sua a1'1'ecadoação: 

a) resultante do imvôsto único 
sôbTe as substâ.nela.s minerais, exc1u
sive o carvão mineral: 

I-lO % (dez por cento) para a 
União: 

(Nogueira da Gama) - Tem 'a 
lavra o nobre Senador. 

O SR, JOSAPH~_T. l!fARINHO: 

pa-

. do CaTV'ao NaClonal, no que couber. 
!,ará~ra1'o ~Ioo. O jn!tator qu.e § 29. A falta de comprovaçã.o da (Sem revisão do. orador) _ ISr. 

n~o tIver ca.pltal registrado ficará. su~ aplicação prevista, neste artigo ou a Pte.sldente, o pl'esidente da Comissão 
je,It.o à& multas p~evistaSt·para 0b~r" aplicação tota.l ou parcial para fins de Minas e Energia agradece ao no
pltal mais baixo constan e da t.a a não previstos no artigo anterior -au- bre Líder Daniel Krleger as genero-

Art. 9<', A fiscalização do imPÕS~ torizará. 1'1. retenção da."- cohs subse- ,sas expl"c!lSões há pouco lfef;,ridas. 
to, o processo de apuraçã.o d-a infra- quentes até que a unidade da fed~- Pessoalmente quero assinnlar qt~e há 
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eê-rca de um ano defendo <t 'r~gUla-ltráriO.s 1':.s em('Mas :t$, 1, S. 4. e 5; Id·& oferEc}<13 pela Oom1m;r.o de 
mentação do disposlth'o con."r,J,l;llciO- das ComissÕes de; OonstJltulCão -e cultura. . 
na!. agora.. objeto do, proposicão yo .. , Just.:.ça. $lag11rança Nnelonal e Fi~ l' dI .. _ 

Asrl_, 
t2.dá. De sorte que tenho C'onviC\!ão )nal1Ç2s. :J?S a encerra :t ao scs.':aO. 
~ntiga I} ProPÓSito_ .da CO'QvC~j~nCia.1 3. (l.evanta~8e R ses::áa ds' 18 /101" 
(la medIda. a re.::..pelto cuIa. ~m\10T" . . - t ( Q I e 20 1n.hultO:3) 
tânc1il há pouco foi salien~a.ds pelo . DLSCu~saO. o e?l ~eg:~ndo urno 5 , . 
ilustre líder do Govêrno .. O que de_l~a~_ •. _do proJeto ele ~:me~.d~ à ... f?ons., ~. ___ .. _. ___ ~_. ----o-

.sejo _pr'ccipuamente, nsslualar, na tltUIÇUO nl} 8, de 196." OIlgIlllâ! lo da t , 
qUil)ià:~de de Pre.si~ente da ÇOll1í.ssã.a C,âm!ra dos D.cput,a1los (nO 2-A-~3 DISCURSO PRQNUNCIADO PEL~ 
de Mm:>.s e RnergL.1., é que emendas na. C~S2. de oXl%em), Que dá no\~ SrR, S]!''NADOR VIVAL1JO LIM:A 
apre3entadas pelo .relatores adotadas 1 redaçao ,ao .pn,ragrafc 19 do a,rt. 2u NA SESSAO OROINA.-lUA DO DIA 

.pela ComiEsão pas.s.am a. ter respon. 1 da com.~i~ll!-ção FedE:rl1..l (au~nomia 1(} DE SE:rEM;SRO D~ 19~, Q't1"E 
fftbilidade coleLiva. lsto si;nU:ca, queld~ MUnlmplos), tendo rarecel favo- SE, REPRODUZ P0It. TER. S.1\1DO 
delas o Relator como o se'J a.ltorJã r~"el, sob, n9 7Ul, de 19-33. da Com1s- COM INCORHEÇOE:::>. 
não podem abrir mão. Sao Espcc;-al. .. 

, '4 ' 
As-S'inalo-o, entret:lnto, ap.:ma3 para I . _ O SR.. Vr\"Al.D3 LnlA: 

que 'O Que hoje se verifica não valha. I. DLScussao elU turno U!llCO, d~ P1."O
como preccdeflle para o .futW"i,). l.i1fw- [jota de Lei da CâmarA li? 127, de (Lê Q segu,nte di:;cvrBú) - Sr. pre-
to ~cmJ' 11964 (nQ 4 .• '516-C de 1962 na Casa de .sidente nuo 19uoxt.va, ("olUú medicO 

• origem) que autoriza a superinten- \,lue a ;;lda humana alIlda MO POde 
. O SR. PRE&.tDENTE: ldência ~e Armazens e Silos (SAS) a ser prolongada., qua;ndo enyolvida ,~n.-

(Nogueira a"'.a Gama) _' D,Wo-" es- J ~'ansfer~~ para. o p)trimô~o das tr~ o~ tl',)ncaCUiD.5, Q!l. m2,líg,n~a. .. :n~e,~-
elarecer ao nobre Senador ~T~saphut l-voopcrauV11S TnticOia,; ~o RIO Gr.an. j m~d3.a.e, no s.;:u grau ma~ :\~:~Jo..o .. 
Afarinho que não ocorreu R hi~6t::.se J de do Sul os armruens promet~dos Da-i conhecer que! UlIla eXlstenCUl- pro
referida p~r S. E.xa" e que as emen- v:nder pela: Com;5.3ã~) de. organJ.za- flcua se SUbt::leta,'. ot1~e 9uer que. hou
elas, sumehdas à. apl'ovaçao, fOl'am re- çao ,da ,Tnt.cnlLura NaClonal (00- vessem, aos pro-c~~ ruenw:cí.ores em, 
Jeitadas pelo Senau-o._ -. 1J.~RrN),: tenão pal;ecel: fa.v0~ável. oob tusca. de • .,?E'loO ~:~C;~~f:. na H·"~_'::.~I 

O ""R .JO!õ:!A,PH:\T l\-L4.RI~lI!O n. 1.0.,5. de 1964 (la- (,omls.'%10 de Fi- das pe~qu~a"s C~,:,_hÜ '.'as, a, p.ü'> .... ~ •• , 
~, ... ' .1.. -l • nança.3. Ção do mal lmpl2.C{t.ve., a. t .... "ll de .que 

. (pelei ordem,) - V, Exa,. Sr. 1:'re-" 5 iJuâesse dispor de nt&..:S alg".w~, anos i' 
.Idente é ba 't"n'e ,-nteü.en'· P ". -de I ~' '"ec"-~'''';;'''ios qO G\l1:J;lprlmentl.l ce sno.,-

, ,. ,... _" .:> ~ .1.." Disctü'.::~iio, em turno úruco. do Pro- ::;ç--.;""" -. : . -.,-
perce~ber q~e nao me referL El: mera. je-to de Lei da. Câlnlra n9 133, de m-1.'5.:,i10 11a. te1ro.' j -
decisao r~e~t.al.maL a pOl'm~nol'es 11964 (nQ' Í-656-B de 1956 na Casa de Qu.mdo o via f;'rll suas ' (:nd:m~ 
q~e foram Objeto. de explanaçao no 0t:i~em) que autoriza. a Associação nes:::e paláCiO <l? 1.CQn~resso.~ o,~.~ ~UI, 
p.enár1o. CIVIl «Lar Pr<lletârlo" a transferir 'à ora fi;!, s112. pr0pt.o. u~s W'~õ·",l'l,.J."V,,", 

O SR. PltE:UDENTE: Funda.ção Leão 'XnI o 'imóvel situa. aCfi:-4it·a':a c:n qQ<:' <'~ suas' res:.sten

(No(1ueira da. G_anta) - ·S>1Ja mals 
bavendo qUe ·tratar, voou encerr.ar a 
sessão designando pG.ra amanhá a .se
guinte 

do à. RUa Ricardo Machado; no Hio cla!s fÔSSCtn -tão pc:d!'!'r-o,~' ~'.l<l:n~o' Q 

de .• Ja.'1eil'o, t.endo Pa.recer favD~ávcl, .3ua luminosa.- e sblfl-r ~nt.cl;~eDc~a. Ao 
sob n? 1.066. de-1964, da. cornIssao-de :liJ"aça .. 10 no- t'€c!nto· (..!a v,t~âra, na 
Finanças. - última. semana d,e agôsto findo, .sen-

ORDEM DO DIA 
6 ti '!1:e óei-'.q~ita .. a. restante :.:'~nl·ant,;a 

nai ,51:as €11e11'.J;has dO' h:Y)jW.l~, gue 
Discussão em turno único, dO- Pro·' ínicia1..-a li c2.minii<làa para a ~ejh!ce. 

. jetó de J1:;-i da C,lm'r-l :n.), 164. de uma 'i-'CZ Que, de*tro c:n poue<J, conl-
11964 (nQ ,2.214-B de :V'M na C.n.c,a de pletar:a ()1 anos de .dade. tão sü-

Se.'5?ão de 3() de se~mbro de 1964 
(Quarta-feirJ) 

1 lorig<nUll. de 1niciat:\o'a do sr. prcsi- .ment.::!. I 
, . deD;:~ dn R.::púbHt?3 que iJ::enta do , 

Votação em -turno Úllic~ do Pro .. I hnpõsto de !mportafM e de consumo Dea..onhecja. ----l eolÚe.sso lealmpnte 
Jeto' de Ui, da .. CânWl'a n? 125,· de \C(!U'jpaI?-1ento de onda. portadora,' ten- -. a in~e!lsidadel d.'l devastsçâ,-"l, que 
1959 (n9- 2.287-B.57 na casa de orl. do Pareçer favorável. sob Da 1..067, era mais d<> se'J,$ ó~'g-ã()S nol}':'"€,s que 
ge:ll} , -que revoga o 2!-J,. ::::.\1 da -Lc; de 1964. da comissão de FinanÇ015. do pt;u !()!:>u;to. rltC"ubouço ~ísJt"Q. - ~ 
n'" 705, de 194H, 0,5 arts. 3') e 4' da- Lei ' . Dessa-rt.e a ilmfi.O, que àl~Jll';Dtava. 

,n<? 1..639. ,de 1952, e da ~..ei 11~ 2.212, i !l de Vê-lo ainda benefic:.a;;1o dO nina~_ 
ge 1954, tendo Pareceres: da ,Conúj- D,k-cus~'üo, em primeiro turno, do g.re de um génio, Que,. nos-leborató-
sã!! 'de CO:1.SW:uição e Justlc}a: 1.'1 p:u_ Proje:-o:ie Lej do Sr.nado D.Q 29, áe rtlli!. do ,M:tmdo, ~tlunCJasse, a. qua14 

nllllclamento (n9- 788-61) pela cons- 19G~. de autoria do Sr .. Senador \Vil- I que-: hora, 17 derrota do devorador de 
tituc10nalidade do projeto; '29 pro-' "son Oou~.alv"'s queautorlza. o Poder sé:re~ de,'õD.p:t-dado e Sem mEdida. " 
n:mcia-melllJ9 _ {o'] 90-62). p€m cons- 1 
tituClowlidade -do Substitutivo da EKecutiv(? -a emit}r. sê~6s com~~rat1.. ku mesmo. Sr, pre~:do:ntK. ,a - p tt
Comissão de 5~rviço Público CiVil _ vos,do bl-ccntenano co mUDlcfplO do 11ha na mira. de'urn. mé'todJ, que .se 
(emenda n9 1); 30-"" pronunciamento Cl'at.o, E::;t.edo ~o 0p.ará. tendo Pare- eru:aia. com p~·e.suiv;ão. rcctEn':Qta._ apll:
(n9 213.63), pela rejeicão da_ emenda crt'l"ts r(lVO~V.~'!<:' (r"!::. ~356 a." 858. de cndo tt tempo· 11:1 ~O!lCepçfro de seu 
de PlenárIo no Sü'Jstitut1vo (,sob IlÚ- 1954) da.'; C0:111Sh)"".~: O~ CQInt~t.uiç~o e lde~Hza.1io!'". ' j 
mer~ 2): 49 pronunciamento (núme- Ju.c:Uça: de Trnnsporte!t.- comuntca
lO 7.56-64) _ audiência. solicitada. çõe!3 e Obr[!s PúhHas ,e de Finanças. 
peta. comissãcl de Fina.nças - con- 8 
firm!l:ndo, par,cceres 3.nter~ores. pela 
IlOnstitucionalidade; _ da Comis.<!-áo 
de Serviço Público Civ1t: lQ pronUll. 
e!amento (09 769 de 1M!), ta vOl'á:~ .. el 
ao projeto- no.<; têrmQs do Substituti. 
'YO que oferece (emenda n9 1); 29 
pronunciamento' (n.g . 754-64 _ au
diência solicitada peJo l'cquerlmento 
(n9 724·63 - no' sentido de baiqar em 
diligência })ara ser o proce:i'io devi
damente instruído (Diligência cum~ 
prida); ·3,~ J)ronunclamento (na 755 
de 11)64), opinando que o projeto- proo
siga. seu curso e pela rejeição da 
-.e-menda n.q 2; - Wl. Comissão de Fi
rianç.as; 1 Q pronunçiamento- (número 
'77{1 de 1961), favorável, nos Iknncs do 
Substitutivo da CCmi.s:ã.o de Servico 
Público. Civil; 2." prolltmciamento 
(n.9. ~57-54), pela r~je:ção da emen
<ta n, 2, 

Di.sctL<;.~o em turno un!o.'),~ do 'Pro· 
jeto de Resolução n9 41. de 1963; de 
-autnria ·da. Comi: 520 . Diretor~ .. q\~e 
exonera,·a pedido, An~ónjo, carliJs de 
Nogileim, Auxilúl.r r..e!ri.~lativo, PL-I0, 
do Quadro da. secrcturia. do Senado 
Fcdbl':ll tendo parece:-es (sob w>. 2 
e 1.035, de H!64) da Com~~ãn· Di~ 
reto:rt\: 19 pronurlcif\ment.o: f:n'o':'ável 
com a emenda que ofel"e<>.e: 29 pro
nundm;nl'nto: fevoráT?l, oferecendo 
nova emenda.. 

9. 

Discussão. "em primciro torno. . do 
Projeto de Lei do Senado nl' 1-1, de 
1964, de autOl'ia do SI'; Senanor Fi .. 
linto Muller, que autoriza a ce,c;~ão, 
à Prefeitura Municjpal d1g Oampo 
Granç1c, de área pertf'cente i'r Un12.0, 

2' parQ- ~.~.l'ovcitamento l1C'l'fcola, tendo 
Votaçáo,. em turno único. do Pro-:- Parecexs 'da.'J Com~ões: de cons_ 

\ Jet.o de Lei da C mo.Ta n9 186, de t!tulçãô e JusMca. _SOb nc 7"35, de 1964. 
1962 (n9 1.0S1-B de 1959 na Casa pela jur,id1elqade e constttuc!ona-Uda
de origem} (tue regulamenta. os ar- de, com .restr1ções d.) Sr. senador 
tk(l~ 183, 124 item xv. letra f. da Jeffert'-on de Aguiar; de Agl'icultura: 
Constituição Federal (Reorg;lDização 111' - rol>' n9 735, de _ 1964, favorâvel. 
d3S polfcla-s Mi!ttares) tendo Pa-rece.. sugerindo Seja. ol1vid!) o Ministério 
rei'; lsob flS. M5 e 34S, de 1963, e'S6'S da puerra (diUgênc1a. já.' cumprida-): 
ta. M5. de 1964) - F\l'Vorável.s no PrO· 21 _ sob n9' 737~ de 1984, favorável, 
Jeto c às tmend:iHí ru, 2. 5 (com Te· COm:1 emenda q\Ie ofr;rece de nú.me· 
daeâo 5ug(!tjd~ p~h com1.ssâ'o de ro 1'-CA: de P!nanGM. sob nº 738. de I 
CoCllstituid'io e J!l tiç!lJ e 7;. e Con-. 1964; favon\vel ft-O p!'<)jef-b ~e' à emcn-

·Em tôda. ti pa~~e ~ é humano --o 
na, Q.cênç.a indomá. ... .e~ não. se impEde o 
recursO a tôd a:s bs armas da dênela, 
ou- at~_ das '!ll!lllg~'&ag mlS!U=~, Que 
Ee. -fc:-.mul.am com tiia h'Ju1;iJ!l.â.ttos 
propq-~~~Ci>.e ' 

6an -rh'.aí~o Da'!t?5. ° bo.:n ~m:iW 'e 
compe.r..h€Ü'o, co~iudo. !1?,O W<Je fOr
ças pal".,l. espêra;J éil.p:tulando' pc!"an
te o mal ül.sidioi;P que' lhe -:t~:lava o 
corIJ'O. QUruldo ~mrlllhas _p:>Jt'as deu 
de &elL vi:gor nO!) prcli'Js d 1 inteH~ 

gêru:!1I. -: '". . 
Ago,'il, ncda ·m<!-~ subsiste .:la I1gUl'a 

gigante do pl!nsal:nento e da C"ultura.". 
senã-O íi ' $<1.-uC:aó.~l e a lnconf{l!'ma_ção, 

Já r~p(}UEr\m" no jazigo os - restos 
mortai.s da. etiat-ura ,que fOL c-x~epc!o
nal em .sua gerettto, {'.oro ;>l'p.!>ença -€- . 
abra que ihe deiJ.:~1l1 do 3.ure(}:~(; no
me r-ec3-rdaçfio per;:ne e :-çV!~;{nc:a8 
. constantes, ' 

"Entre -os' que d~le Se dé.~pediram 
110 Campo Santo I da Guan:wa'{l.. não·' 
sei _porque, ipsUpth·ament.e, me ln~_ 
clinQ pela pá3"in~ oratória 1 .... MlUf:rR 

tro' Roberto campos:, 4llvez pl.ir evo .. 
car A figura exppnencial_ d.J .;J1udoE:O 
CompSD-heh'o, na !'ÍPtese !e:iz e pro
fundamente comQ'r'cnte, .~!ll _perfil 
"tran'ifigura-do ntlnt btlIo d~ 'g,-,snde 
belew. poética", ; qu:e, ad,~i:ln.te. :le 
aprech: . 

j, A paii'~gztn br3sUe'.";:'t," Pll~Pt'-I' 
breCetl com -o ctes(1)'3.reC1nF'Hlo de 

I 

Sli.Il T1úago. Nó,a Que· COIU ele 
convivemos e que o ~vam08'. 
nle.5mo quando 4éle di..~(l:oondo, 
sabemos que Be fOoi talvez ó.ll me!hor~ 
cérebro sem super!iclal:~ade, lu .. 
minoso sen\ eclipses, aeadêrn.ico c 

c-ontudo operaeoinal. {',ap.:tZ dO rIgor 
da c:ência e da sinulX:idade 00$ 
artes" • 

"A13un.5 o julgavam' fril:;' e indi .. 
ferente à condição human·a. cruel 
engano. Só se se tratar de~a. "in: .. 
diferença- opaixonadG"; de que 
tala o Padre Tellhanl de Chardlll. 
A !nd1rerença daqueles que sabem 
Que -a condição humana 'pode ser 
melhorada muito mai,.<; pelO co
nhecImento do qUe pela pieu..'ula 
V9.Ú'.'l.'· • 

"O que havia. de {ulgm'Onte em 
tua mente. S'an Thiago, ficou COm,o 
herança pàra os teus. alur,ru, O 
,!ue bouve- de ou:x.tdu e i!ll().z:na:t-

_ vo na. tila ·pcUttca. ext.enu inf1u: 
e:nc;-a;rá. sob· tons caml1:ant>.?3 e 
rOUp;l,':Clll diverBl, va!'iru: gera
çôe. 'do rta~al':ltj. Q' que houve 
de sério e litil na tUa poHtj('(l. fi .. 
nanceira. mil'o.cu1CE3.ü":t'ute _ for
mu1ada,_ em- d!as e.õClll'CS -e in· 
grut(,-,. é ·hoje. 1içe.(", e -!:n.~pirnçã.o 
po.-ra quaI)tos·.?:e devotam a.patxo. 
n<>da!!lente a combat.er <t hldra. 01\ 
fn!laçii--o- e o polvo da polJri~~ e 
do s~llJdesen\ol:.,.1me!lto". 

"A ~acão', não teve, no ,comlln· 
do de ,su'a.'I finanças, (1ffi maitoo 
õÓis e iU3Sj - a1gltélll que .tão bem 
allasse ~ a cr-iatividad.e com Q fir .. 
m!"Z3. a eapae:dsdc d€f,mE~ida de 
nrgum€n~r e persU2dir COiU - a 
eor::t,ge:n de -aceitar 's. inccmpre .. 

· eu. .. fio. Diziam-te um po1íílco a.m .. 
biclú.';O e a': aceitaste, :;;em pesta. 
nejar. a ma.is á.5p~ra e autipoU· 
tica das tIu'efas. a de a.justar se
veramente QS a.~pirações da cuen
t.ela pólitica ao leito p'roeustia.no 
das receitas .subde.senv.o!v;da,s". 

"Se 1Íle pedJssem para s:nt.eti .. 
7.ar o impacto de San Thíago,_ o 
jurl~t;'!., o estaàtsta, o sábio, sôJ,lre 
nOS2e geração e s6bre o mundo, 
nada poderia eu enc-Ontrar melhor 

·que o verso de Volta ire sôbre Leib
nitz'_ "ll fut õans }'un1vers ccnnu 
par' -d es ouvrages et méme dans 

· son !lays ,11 _se f1t respectêr. m"ns
truit les TOls. 11 êclah'3. les sages. 
plm sag.e (\U eux, n sut dllt~'~-
"no ltni\~erso sUGS obras pa\l'e·m 
em vã.rfos lábios, e mesmo em ~eu 
pat~. êle Se :fêz Te8peita.rt tõle 1,nS
-tro\u 0'5 re's, b1e i1\\~!n(}\., O~ '-t;á-:
blQ.5 -.e ma:s sábio- (!ue é!es, êle SOU~ 
be dllvid~r:".s_e"J.· 

"D que havia::"' de -imp(!rfeito e 
eJZ9-lsta.. .em tI, cOUlo há Ein, todos 
nós purifico:u-o o longo s<:.frlmen
to <!\ á-~püra luta oontra as Parcas, 
trilh.<lUdo. OS ,caminhos dC' Job, a 
bui!liih>'1eáó da por, a. cute1i)da ~o 
de::'.?I:l.~.Jbo" a .suprema. tortura do., 
(tu~ s= i1Utõ:maraúl ,na. oolUDustão 
do. e ~{~'To.;;;i>m vislumbrar, a CC rOa 
da r~rompr:n.:;G. e 'sem ouvir, 110. 

~.cllt7C. -da. -e5t-re.d'a, o e!{t'id~) d3. vi. 
. tór·?,". 

. "D~~2n:,fr. San Thia30, na terra 
que umtíl. ,ama<;te," na ps.!.sagem 
-que .St1m .".ti fi-Clrâ mais, pObre nU
mO. nSçr;><:l oile v1nt» n2ccsiitava. 
ne,:-t:~ ç,nc.f.u;i-1h~da, ela, tua' imag i -
naçã.') mjadora. Partes de~xando 
amig;Cs que sem -ti ficor;o mais 
in--rgu-t.õs C:mals tris-t~s", 

"Um d/a mp acon:relhit::;.te a en
u'ar' na- vida P91Wca, Porque che
gar'\ pera a nossa. geraç30 o mO
ment~ em que a. huc:ca d,) pOder 
dei;rara de ser l1.-'1]a escolha para 
.~er ll'n dever. Em que partido? 
Pl'r"l''''lle'.~ Fnt.re irônlco e ·triste. 
tu ...... ·~?~n ... nfi{st.-?: "F~cl)lhe o 

· 'P3;-H"1-', ·~:-"'-ul1do o t:'t! ··;~l·.1~deiro 
prl'fP"', Mas O neczS';-.f'~'in me..."Ill<J 
é crl:'.nr:es um nÔfO l1artjdo. " "'O 
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partioo de Abel, dos Que habitam· Não é hora de recordar - compre-
a ten'a de Salva.ção". ende-se -. os pontos de discórdia. 

';D~scansa, meu qt1er~d() San Agem, porém, uma unica coisa é 
ThiagO. FOste aceito n() partido certa, como -ocorrera a um lúcido 
de Abel, e habitarás nos dias eter-

penw.doI' de que, para Clementino de 
San Thiago Dant.Qs, "morte abre a 
porta. da fama, e fech0. a de. inveJa" . 

Era o Que tinha a dizer. Ulfuito 
bem! Muito bem) • 

nos. à sombra de Deus, o Grande 
Tema., único Tema da Salve.çãO". ATA DAS çOl\IISSõES 

29) Redação llnAl do Projeto de 
Lei do Senado n9 13, de 1964, GU~ 
tnstitui prêmio para inventor de mil
quina dea:fibradeira de sí.saJ. 

'Na. verdade. Sr.' Pres:l.dente, um 
homem da estatura moral e intelec
tual de -6'an Thiago Dantas não po

Comissão de Economia 

39) Redação tinal do Projeto de 
Decreto LegislatiVlO n9 95, de 1964 
(n9 176~A. de 1964, na Casa de ori ... 
gem) que apro.va o. "Tratado de Ex~ 
tradição", assinado entre o Bre.sU 9 

I DeIXam de comparecer, por motivo a. Argentina. em Buenos A;l'es, a 15 
JustifIcado, Os Senhores senà.dore.s \ de novem1)ro de 1961. 

deria oferecer outra. alternativo. a ATA DA 
outrem em que reconhecessQ leal- DA NO 
mente Os méritos, as aptidões não 

2Ql,' HEUNIAO, REALIZA· 
DIA 24 DE SETEMBRO 

DE 1964 

'Meno BrA.ga, Lopes da Costa. Atillo. 
I Font,al1a Ado.lpho Fronco Leite Neto I 4 ... ) RedaçUo. final do, Proj€to de 
\ e J~é Felicicno ' ,Lei da Câmara 0 9 148, de 1963 WU'" 

• \ mero '619-B de 1959, na Casa de ori ... vulgares. Aquela, pois, a. resposta ade. 
quada, 1/:rtuosamente fluida de sua As dezessete horas do dia. vinte' e 
mente capaz: "Escolhe o partidO, se· quatro de ,setembro de mil nOveceD~ 
gundo o teu verdadeIro perfil" • 
Qual? Então, se cs que exLstem nã!) tos e se.~enta. e quatro, na sala. da.s 

ComiB.sões, sob a presidência do Se ... 
,t;e cOOdunam, aos valores inr.atisfeitM Ilhor Serurctor José EnnÍl'lQ Vice ... 
reS'~ "o partido de Abel, do..~ que Presidente presentes os Senhores 
rablt.am 11 terra da Salwção". S ,. " li Jl 'a d I 

Pare. o brilhante cronista social ti ... 1 ena\40res ~-... e o t.àtg· I A.() .pho 
j,O GlobO" Carlos ,Swann i Franco. Lopes .da costa e. Il'lneu 

" • Bornhausen. reune-se a ComLSSão de 
"Ten.qo leva·ntado tant.a pOlêml Economia. 

Cí\, em sua' atuaçãa política _ 050, 

bretudo no.s últimos ~1.nos - ti: 
Professor San ThtagQ Dantas eon ... 
seguiU, depois de morto e em tôr
no de seu ataúde, aquilo ~ue não 
obteV'e em vida: Q união nacjonal. 
Flgura.s dal maia expre~;siva.s das 
várias correntes de pensamento. 
algumas a êle ljgadas por uma 
sClidõried<tde incondiciOnal. ou· 
tres dêle divergentes em mais de. 
um episódio, .se reuniram na cllsa 
da Hua Dane. Mariana; e no Ce· 
mitér:o de São João Batista, pa_ 
ra revel'enciar ... lhe a niemória, to
dos reconhecendo que em sUe. pe.s. 
soa <> BrasIl perdera um dos llc-~ 
m~ns ma1s inteligentes e cultos 

De!xaru de compo-recer, por moti_ 
Vo justificado, OS senhores Senado
res Leite Neto. AttJlio Font~a, Mi .. 
guel Couto e José Fellclano. 

g' dispensada a leitura da a.ta. da 
rcuniã-O anLerior e,. em seguida, apro_ 
vada. 

Dando inicio a08 Lrabalh08. O Se. 
nhor Presidente c-Ol1\'1.da o Senhor 
Senador Irlneu Bornha,u,sen tL assu
mir a presidência com o Objetivo de 
relatar o Projeto de Lei dR. Câmul'a 
~ 142, de 1964, que institui O seguro 
obrigatório conh'a acidentes com pa.s ... 
S4l.ge1ros de veículos de u·awlprre 
coletiyo. 

que jamais haviam trafe~ado peln. Submetido o pareut'~l' favorável à 
vida pllbl1ca. Não era o. hor6 de discuSSão e votação o nprovada, ,sem 
recordar o.s pontos de discól'd:a. l"c&triçõcs. 
Era o momento de hOmenagear 
a Quem, até o dOlol'o!o fim, pen- Reassumindo a presidência, o Se
sara no Ptlfs e em seus problemas ilhar Senador José Ennfrio declara 
e dera. aos nossos quad!'Q,~ políti- que. nada mnls havendo a tratar, en
cos, tantas vêzes minúSCUlOs uma cerra. B reunião. lavrando eu, Aracy 
dimensão que só a inteligência e O'Rei1ly de Souza Secret.árla, a pt'e
a cultura podem prodm'.fr (' que, sente ata. que. urna veZ. e:provada, 
agor!!. com o seu desaparecimen- será aMinada pelO Senhor Presl· 
to, melhor se ccnstatará". I dent.e. 

Realmente, nem no t1rópl'lo po.rt:-I ATA DA 21~ REUNIAO, REALIZADA 
dO, Q. ~ue pertenCia e Iluminava com NO DIA 29 DE SETEMBRO DE' 1964 
as luzes de SUQ oratória e de sua sa-
bedoria., soube ser oompreendido e E:draordinária 
devidamente apreciado. Se fo! com- . 
batido etn suas hostes em compensa- As quinzo horas do dia vinte e 
()ão, contudo; recebeu' e senUu slnce· nOve de Betembro de mil novecent.os 
ramente os aplausos de muitos e sessenta e quatro, na Sala das Co
porque não dizê·!o mesmo _ da mIssões, SOb a presidência do Senhor 
grand'e maiOria, 'Visto como ti. SUa tla ... Senador José El'mirlo. V1cew.Preslden .. 
la vra e :l sua experiência davam for"" te, presentes OS Senhores Senadores 
te tom e person{\Udade à flâmull\ dó frineu BornbalL'~en, Miguel Couto, 
trabalhismo. sob Q qual ab'ri"9.Va. li JoSé Cândido Ferraz e Bezerra. Neto, 
SUl autêntica moral pOUtIcs.,.o, j reúne-,sc liIo Comissão de ~Q~?~ia. 

• 

E' _ dispel"l!>ada ~ leitura da tlta da 1 ~em) que 'iLSSegura aos men.s.allstM'. 
I'eumão anterior e, em seguida, apro- I diaristas e empregados das. entidade" 
vada. autárquicas ou paraestatais, no ml .. 

Da.ndo I~icio aos trabalho..,>. o Se ... I rumo, DS direitos oriundos da Cnn .. 
11hor Presidente concede a palavra i solidação das Leis do Traba.lho. 

. ao senho,!' Sellaà.o~ Lrlneu Dornha~-I 51?) Reda;;âo final, do PrOjeto do 
sen, rcl~tor do Projeto de Lei da Ca- Lei do SenadO n9 33, de 19t14, que au ... 
mara z:} 11156, de 19lH~ que. cria. O im.. tol'iza a emissáo de sêlo comemora .. 
p~t<! UI C? só'}re mmeralS do Pt'tlS; Clvo do centenàr-,O de Cl'llUplna Gran. 
Ctispoe sób,le o prOduto de sua arre· de E'3lad da paraíbG 
cad~úo; l~t,l,tui 0, "Fundo N:l~i0!l&l 6ç) Reâaçào final do Projeto da 
d7 MIlleraçao e da Outl'U8 provlden_ Decreto Legíslativo nQ 67, de 1064 _ 
ClM. ti . . tn" 140-A. de 1964. na casa de or1 .. 
"SUb.~e do. o pale~er ~a~O!á\'el !'l ~elll) Que mantém decisão. denega .. 

~~Cl~~~O e ,otaçáo e aplO\udo. sem! lÓrP.t do Tribunal de Contas da Un.ãq 
.e~trlçÕ 5. 111'0 regü.tro de cont.rato de empr~stl .. 

Nt}.~a mais a tratar. (mcerr\~-f:C. :lImo, no montànte de Cr$ 400.000.000,00 
reun~aO. lavrando, ~11,. Aracy 0, nell1y tqUf-trocentos milhóes de cruzel.ros) t 
de Souza, Secret.ana. a prf>S€'lh.(' 3ta. "'e1 br d 21 de janelI'O de 1963. 
que, l~ma vez aprovada será as's:n<Hla ;nt~'e aa o u;Tão Federal e o Govern!) 
pelo o...;.,enllOr Presidente, ) do Estado· d-U. paraíba, cOm recur~..D.'J 

Comissão de Redação I pl'OVenlent-es da colocação de "Le
! tr[lS do Tesouro". 

ATA DA 281). R.EUNIAO REALIZ.ApA !. 7Q) Redação final do Projet.o dI) 
ÁS 16,00 HOP.,AS DO DIA 2~{ DO 11 Decreto Legisla'tivo O,) 35. de, 1950 
l\.tts DE SETEMBRO DO A..'10 IDO 190, de 1950, na casa de ongem), 

DE 1964 l1.J.lle aprova o ACÔTdo ,sóbre P:iviJ§~ 
As dezesseis hOI'as do dia "lote e ~io.5 e Imunldad~s da ~rgamz3\~() 

Lrês do mês de setembro do ano de do." ~stad,o~ Am.erl~an~~" fumadg pe.o 
mil novecentos e se:";%ellta e quat.ro, BIasll a ~2 dt' set m\) o".qc. 1,94,: 

, t d'" C A se<J'1I1r, dc"a a PlesldenCllt () 
re.un~-se ex raor ~mat'lamente a. o... 6 h o ~ do' Antônio carlos. a 
ml&sa,o de Redaeao, sob a PreSl~n", en ar ...,ena- 1 , c 
cla. do Senhor senador Antônio car- qual ~ ocupl1da p.elo 110ble senhort" 
lOS, presentes os Senhores Senndores qual e._ ocupada pelo nobr~ Senadon 
Walfl'cdo GUl".gel SebastIão Archel' ~e?a.stlL\O Arc.he~·" que de.<:;lgllCl. pnra. 

- d 'I 1 • • , 'Relator da matena o Senhor Sena-
~~bno a. S. ve.f(t e Menezes Pnnen~ elor Lobão da SIl\'eira. 

. Deixaram de compal't:ct'l'. por mo- 89 ) Red~ção par~ 2Q turno. do Pro_ 
th'o justificado, os Senhores Sel1a ... Jeto de ,LeI do Senadc n? 15 .. de 196.2. 
dOre Dix.Huit Ro,sndo e Júlio Leite. Ql:e prol~e a remoção do servldo~ pu'"' 

s . ~ bllco ch.'!] ou autárqulco da unlao. 
A ComJs.sao aprova os pareceres em 99) F'eda::i? final do Projeto de> 

qUe o SenhOr Senador Walfredo Gur~ . 1';'.. 9 . ft 
gel apl'esenta <I]s s""'uinte l">!1oJa- Decleto LegiSla tIVO.l1 7, de 1964. (11 
ções' . -" S 21-A. de 1963. nfl Casa de Ol'igem) 

lI?) Redo-ção dn emenda. do Setla.- 9ue. ap~'ov.a 3 _ convenção c~nCf'rnent6 
do ao projeto de' Lei da Câmara. nú .. a diSCl'Unmacao em matéria. ~o em
mero 34. de 1964 (n9 420~B, de 1963, prêgo e de profissão, conc1Ulda em 
na Casa de origem) que autorl:z,a o Qene'bra, em 1958. 
Poder EXecutivo a abr1r. pejo M1nls* Nada "nalJ "na'vendo que tratar. clã.
térl0 da Educação e CUlturn o crê.. se por encerrada a reunião. lavnmdo 
dito especial de Cr$ 20.000.000.00 - eu, Neuza Jollnnn Orlando Vrrí,~ .... imo, 
(vInf·e rul1hões de cru~elros) p:lI'Q a, presente ata, que uma V€-'7. apl'l)va
custear [l, eàiç-âo da.<; 0"r3,<; compleoo:s do. Rerá a.'5Sinada pelo· Senhor Pre .. 
do prOfessor Carlo.s Campc,s. sideflte. -



Setembro de 1964 

COlHH:iSôES PERl\1ANEN'fES • 

MESA BLOCOS PARTIOMilOS 

PresIdente - Moura AnurDde 'PSDI,' 
".c;f"-l"n'slcell" ~v,./../.:'H·., dL UtllDi-l 'P'I'B} 

1.~ SecretariO ~ OinRr~é Mans t UUN,' 
'J •• "::ieCI"t-Lara - ~:'I.·oe/"l". Ma:"liJrui PSD)· 

3.> Secretâri9 ~ t\Çlalbertc Senil ,in'BI -
4.' Secretárlo"-. Cattete Pmhelro ,PTN} 
1 .... ::iuplent.e - Joaquim parc"nte I miNl 

Q. SUj:l.enff' !":::'Dl 
~.' ~JlPIe'nt.e ':" Vasconcello5 rôrre~ lPTB. 
4.<) Suplente - fIerihalp.Q Vlelra 18em" legenda 

R;:PRESEfIITAÇP,O PART1DARI.A 

PARTIDO .SOCIA~ QE:1\~OCRA nço U?SP.'. - ':~:f representantes' 
1. Jose pq:loqlard ~ Açre l~. Antünio 6albmo - tlatua 
2. Lob40 aa Silveira -: Pará ' 1:1.' jeftt~r5()n. de AgulUI E1 SaIlto 
3. ~ênlà Barro$'~ ~iari}qhâP 14· OilberLc. Marmhu - vllanllbarà 
.. Sebastião Archer ~ MaranhÍl!J 15. Moura ·l\.nqnú.1e· """! São. Paulo' . 
6. yictortno" Freire ~_ M~rantião 16~ Ati1J6 (i"ontftnn - Santa C~tarina 
6~ Slgetredo Pacheco. .-:- Pin~l n G'Jldn' .\1ç-nd:lJ _. ·R. O Sul 
..,. Menez~s Piment!31 "":"' Cearê\ 1&. Benedito 'lTal 1adures' _ M Oera1s 
8. Wilson Gonç~lve5 - Ceara ! 19 FíHntó Mliliet - Mato Grasno ~ 

9 Wa.lfreqr Gurg:el - ft G ·Norte 20 J9~" Fellciano "Goiás . 
10. Ruy Carneiro - P~r:~lba - . \ 21. JusceUnfl ~ubltSchelt _ .. Gp11Úf_ 
11. Leite N~ta ~ Scrglp~ 22' Pedrp Lt1dovt~9 - 9ol~S 

P4fll'IDO rRt\B7'\~HJ~rA BRASI~f.IP.P !p,'I'BI = 1'1 rcpresents.!lt{lS 

1. Ada.Jbel'to; Se na - Acre lO Pe5sóa. de Quelrot. _ pernambucQ 
a. Osóar Passos - Ãcre .. 11. José' Ermlrio _. Pernambuco • 
3> Vivald.o LIma - Anlazonas . \ 12 ~Íl\,estre eérioles •• Alagoas . 

. 4. Edmundo Lev1 -' Amazonas 13: Vasconcelos TôrÍ't~~ - Rio ele Ja-
6. ArthUt\ Vi.rgn~a ::.- fttpazqn~s. • Deiro >- - • ~ 
6, Antonio J~ç~ '"': çearà ! H Nelson Aitacu=an - 'Paraná 
,7. 011 B"ult Rosaçlo - R ~ tiorte' 15 Melló Braga- ,_0 Parana . 
8. 4rgemlro de F.\gt,eirodo ... Parnlba 16 NogueIra da Gama _ M Ger~ls 

9. Barr~ Garvnfhp - p~mnmpt1co 17 gfg:~tTa Nef.o, - !\.l~t.o GrçlSSG 

UN14Q pEMOCR4'+lCA N40IONAl. iVU~l "!""" _~5 representantes . . - . 
1. ZacharJas Cle AssUI~pçãà.~ P.n.rã 
a. Jo~qulm Parente '" PI~ul 
~; José 'Oftnóldo - PlaUl 

9 
"lo, 
II 

4. Dip~rte .1\1ar13 ~ ·R ~ da Norte la 
li. João hgr1plno "":'" ·Paraiba J 13 
6 Ru! Palmeira - Alagons 

Bal1re Caljlzans -: São Paulo 
Af!.~lphq fira nco '!""" Parapâ 
[r!neu . '\qlh,grse[l oS Oa;t·artn" 
Antt\nto Car10s -:- S. Cr.tarina 
Qaq!pl EÇrj~~e.r. _ illo Çlrande do 
Sm ' 

." Eurico Rezende - E. Santo 
8. Afonsp Arinos -:- Guannbnra 

14 Miltnp Oaq1.PM ... - lI.Unn.$ Oprals 
lú lopeS da Ogstfl_ - MaVl ~ross9 

PAR'l'1DÇ> I.,IB~RTADDR rRP ~ a replssentantes 
1. AJovs!o ~e Çar~àlhq - E!~h1~ 2. Mem de 'Sft -;. R, G .. eto Sul ' 

PilllTWO rI\4BALIDSTA I'IACJONftL IP!;N' -: n representantilll, 

1. Oattete Pinheiro -. Pará ! 3. LIDa de Mntós - S, PaulO 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA '~SPI _ B ,apre.ant""tes 
[, RaUl J3"luber.tl ~- E. Sa;llt? \ .2., M11W_a~ Cqutp -: R .. de Ja!leJrl!\ 

PARTIDO SÇ>C"tAI4STl\ BRA,SILElRQ ~PSBl - 1 representante 

1. Aurél10 Vl~nt'\ - GuaDabar~ 

MOVIMENTO' rRABALHlST A RENOV AnOR (MTFtl - 1 ,epres<mtante 

1. Aarão 8telnbruch '- Rio de Ja.netro 

PARTIDO REP~LICANO (PR) -'1 rep~eseJltante 

1. Júlio Leite - Sergipe 

PlIRTIDODEMOCRATA CRISTAO (PDOl - 1 represODlant" 

1. Arnon de Melo -' Alagoas 

SEM LEOENIJA 

1. Josaphat Marinho - Bah1a f 2. Heribaldo Vieira ___ ~el'frtpe 

RESUMO 

Partido SOcIal oemocràt1co (PSlJ) .•••• ~ •••• "'........ 22 
~1Ilft(. rra.baJl1.1Sta Sra.sl18W I'PT.Bj "~."._"''''.'' . 11 
União uemocrátIca Nacional ,"ODN) ..... _ ........ _ ••• _. 15 
P,a.rt1do lJ.bertador. (PU ••••••••• ' ••• o ..... -.. , ,-, ....... ~ il 
Partido l'Taba.lhfsta Nacional fPTNl •• .-. ..... __ ••• ..... .9 
Partido Soct9.l Ptogreaslsta fPSP) •••••• i-••• '.,' •••• fI I •• : .9 
~tldo Soclal1sta Braslle1ro IPSB) ........... .,....... 1 
Partido RepUblicano fPR) .....••.•.•• ;.- -" ••••• u •• :.. u> 1 
PartIdo Democrata CrJst§.o (Pom .. ,. o· ••• "'"'_'._ .. 1 
.M~vimento "I'ra.balhlsta Renovador (MTR) ••• ,. •••.••••• 1 

. Bem legenda ............................... " •.••••• _ ••••• m: -

, 
~Joco Parlaml!Dt;1ç tndcpep!lcntc 

PSP I 
PL'N ··········~'·····I···"··-· .. ·~ , .. q~ •••••• ~. .... ,. ....................... ,.,." ... . ·2 Senadores 

2 Senad<!res 
1 SenaÇior PSB .•• " •• : ... ~ ••••••• , •••. ~ ••• ~~ ••. ~~t: •• "'.~: 

PR .••• ~ ••••• * ••• f •••• ' ••••• , ••••• ,.,t ..... ~ 
l
J. ~enapor 

Senador' 
1 Semijjol! 

M'rR ... •••• , •• ! .......... r.-· • •••• ,~.,.~.~. 
.poq ... '! •••• ! •••••••••••• ~.~ , ... ~." ...... ~. 
Sem legenda ~ ........ "' •••••• , t t tO! 'I! 'I'" ~!' 2 $ênadares 

l:)ap1el 

. ,,1, 
pder ~Ol r~~~rnq 

Itrieger '"-ILoON, , 

~Q Sena.dores 

UOE"ANÇAl) 
Vlçe":IAd~er 

Mem de sª· 

BLOCO PARLAMe::NTAR 1f\lP.I;PJ;NOENTE; 
I • 

Vice-LJderes 
'I 

. Aurélio Vianna (~~SBl 

I 

JÚlJo 40lte - tPR . 
Josapll.t M.""lnho 1S~1 Jegeud.,·, 
Aarão Stetnbrucli I MT-R) 
M]guel Ooulo Il'SPI • . 
Al'l1on do Mello (PDC~ 

11 ..,.. PARTlDO~ 
PAl'p1DO SPCIAl_ DE:MOC~.-rG9 PAf\'!'Ij)Q t<LB.EllTA.P9R \PLI 

\.l~e.. Me", do sa . . . !psqi l . 
Llder: Filinto Müller 

Vici>-Lld~~es, . . "li' 
W)lson Oopçalyl" 
Slgoll1'dO P..,\1ec· I 
Wa1fredo Oarge! 

I 
PARTIDO rP..ABl\L!ilSTA 

I!RlIaIL!ill~O rp~) " 

VIce-Lfderea:. 

BeZelTB Noto 

OScar Passos 
AI1tl1nl. Jueá 

, - I 
ONtAO DEloIOPR4TICt NilClONiI~ 
, . ,uom , \ 

... Lfd4-r: Danlel ~1egt' r 
. ,~c~l,Jde~as! 

J!ltU1Q~ ~sqd!, 
Ad()l~\1q Fr~pe~ 
~dre Cala . .?iaIlS . 
Lopes da Oost.A 

Vtcp·{..tder: A1o~sio de Carvalho 

plIRTIUP SOClALPROGRjilSSISTA 

LIder; M1/ruel Oont,O-
Vice-L/.cler; !i1i~J ºJu~~rtl 

PAR'j.'lOO rjiABALaIST-A 
, NACIpr{Al. ,nNl' -

Lfrler: LIno de M~r.o! 
Vice-Lider: OaU.e~ P'lnheiru 

Jl] - PAR'I!1UOS QE OM 50 
. 1lEJ'IiEª,BN1·AI/'1'J$ 

MOVU\1];lN'l'G l'RASALll.ISTA 
. IUilN~VAOOR I~) 

~pr.es.enta~te: 'Amo SteÚlbrUoh 

PARTIDQ pEMOCRArA CRISTAO 
tEDG) 

Hepres~t~tP~ -Ar11pn qo M~ll~ 

rM~TIDD &E:FUBLICJl.NÇ) tER) 
Il<!P''H'ê'1",Pte;~úlio Leite 

PARTIDO!SOGl4LlBTA 
- BRASlLEIRQ -'PSBI 

Rap.e5el1tante: Auréuo Vianna 

ACRICUL TURA 

P.EeSldente ,_ .Senador J~se Ermh10 (PTB) . 
VIce-Presidente - Senador Eugênio Barros (PSP) 

Titulare~. 

Eugênlo Barr<>. ' 
José Felic:lano 

Tltulare~ 

José Ennlno 
Dix-Huit Rosado 

TltuIarrul 

Lopes da Casto 
AntOnio Caxlos 

c - TItulare." 

li6uo LeIte 
I 

" 

COMPOSl9AO 

PSD 

L 
1 

Pl'b-

1. 
a. 

·UDN 

1, 
2. 

B.P,l • 

Suplentes 

Attillo Fontana 
8enedlto Valladares 

Suplen.tes 

Melo Braga 
A,rgemfro de FígueIred6 

Suplentes 

Daniel Kr1eger 
João AgrIpino 

SupJenté:.S 

Raul Glubertl ~PSl?) 

Secretário - 070sé Ney Dantas. 
I1eunHles: 4- qulntao-felraa, ào 10 l1or .. 



• 
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CONSTlTUIÇAO E JUSTIÇA 
Presldente _ Afonso ArlnOl! .OlJNI 
Vtce·Pl'e!;idente - Wi150D Gonçalves (l1SD> 

Titulares 
Jefferson de Aguiar 
Antóntc.8albmo 
WUsou Gonçalves 
Ruy ·Carnclt') 

Titulares 
Edmundo Levl 
Bezerra. Neto
ArUlur VlrgUJo 

C01,lPUSIÇAO 

eSlJ • 

PTB 

Suplentes 
1. Menezes Pimentel 
2. Leite Neto 
3. JOsé FeUclnno 
.... F'illnto Mül1er 

suplentes 
1. Al'gemlro de FigUeil'édo 
3. Oscar Passos 
2. Melo Braga 

tmN 
Titulares 

AloySJO de CarvuJllo. {PIA 
A!onso arinos 

Suplentes 

1. DanIel Krteget 
2. João Agripino 

Milton Campos ,-) 3: EurHco Rezende 

Fl P.l. 
Titulares Suplentes 

Josapha: Mannha (sem legenda) Aarão Stetnbrucb (:MTR) 
Secretãrla - Maria Helena Bueno Brandão. 
Reuniões - auartas"'felrns às 16 boras 

DISTRITO FEDERAL 

l'RES1UENTE; ~cnador Aurélio Viana 

VIO.b:-PRESIDEN'rE: Sena?or Pedro LUdovlco 

TitulareS. 

Pedro LUdovlcO 
Fllinto v.rüllel 

Oscar Pa.JSos 
Edmundo Levy 

Eurico Rezende 
AntõnIo Carlos . 

P. S. D . 

P. '1. 8. 

1). D. N. 

B. P. 1. 

Suplente~ 

José ,F'elictano 
WaHredil (Jurgel 

Melo Braga 
Antõnio Juéã 

Zllcharlas de AsSu.mpçAo 
Lopes da Oosta. 

Auréllo Vianna t.Jno de Mattos 
SECRETAUJO: Araéy O'ReUJy de Souza 

REllNTnES: 51l~te1ras - às 16.00 horas 

ECONÓMiA 
PreSlaeme -' Lclte Neto (PSDI 
Vice~Presidente - José Ennlr.lo (PTB) 

COMPosrç<\o 

PSlJ 

Titular ... SUplentes 
Leite Neto ). Jefferson de Aguiar 
AttUlo Font,ana 2. StgefreCiO Pacheco 
José Fellciano 8. Sebllstião ArobeI 

PTB 
j'itlJlares Suplentes 

JOsé ErmIrlO L J3ezel'ra Neto 
Melo Braga 2. oscar l'fI.!iSOtul 

UDN 
"I '._:cnteJ I ltulate3 

Adolpho Franco 1. José C0ndldó 
~ da COst.a 2. zacharias do AssUDl~11o 
.. eu Bornha usen a. Mem d. S1\ IPLl 

B.P.r. 
l'ttulares Suplentes 

MIgUel Couto I p·qP) Aurélio Vianna (PSB). 
Secre! árl1:i - Aracy O 'ReII1.:v. 
Reuniões --- I.1Ul11f.as·telras às 15.30. 

ZOUCAÇAO E CULTURA 
Presidente - Menezes PtmenteJ (P6D) 
Vic:e-Prestdente - Padre Calnzans (PI'B) 

TitUlares 
Mene2es Pimentel 
Walfredo OurgeJ 

COME'OSIQAO 

PSU 
~upIentes 

L Benedito Valladar ... 
2. Slgofredo Pacheco 

. JO). L1Ceb.clado. Sub.tltuído pelo Sr. EurlC<l Rezende. 

'1'ltulare.t 

Pessoa de Queiroz 
Antônio JuC'tl 

ntularea 

Padre Oalazans 
Mem de Sé 'PLI 

Suplentes 
1. Edu1Undo Levi 
2. Vivaldo Lima 

UDN 
Suplentes 

1. A!onso Ar1nos 
2. Milton CampOlS 

. B.P.l. 
TttuJares Suplentes . 

Josaphat Marinho (Sem legenda) Llno de Mattoa (P'l'N). 
Secretârta _ Veta Alvarenga Mafra. 
Reuniões _ quarta-feiras às 16 horas. 

FINANÇAS 
PreSIdente - Argemlro de Figueiredo CPTB) 
Vtce-Presidente - Daniel Krtek;êr (UDN) . 

TItulares 
Vlctortno FreIr€! 
Mlbtlo da SIlveira 
6lgetredO Pacheco 
Wilson Gonçalves 
LeIte Neto 

l'itular., 
Argemiro de Figueiredo 
Bezerra Neto 
Pessoa de Queiroz 
antOnio Jueà 

Titulares 
Dan1eJ ftrfeger 
Irineu Bornhau$en 
Eurico Rezende 

. Titular 
Mem de Sã 

Titulares 
Uno de Mato'!: 'PTNl 
Aurélio VIanna IPSBl 

COàU'OSlQAO 

PSV 
Suplentes 

1. Attll10 Fontana 
2. JOSé Gulomard 
3 _ E!ugênIó de Barros 
4. Menezes Plmentel 
5. PedrO LUdovlco 

PTB 
Svplentes 

i. José Erm1r1o 
2. Edmundo Levl 
3. Melo Braga 
". Oscar PUSSOS 

UD~ 
Suplentes 

1. M.ilton Oampos 
2. Jollo Agrlplno 
S _ Adolpho Franco 

PL 

B.P.l. 

Suplente 
AlOYSIo de Carvl1~ 

1. JúI!o Leite 'PR. 
Suplente! 

Sc..-! etár10 _ Oid BrUgger. 
Reun1ões _ quartas,felras~ 

2. Josaphat Marinho (Bem legendaf 

INDOSTRIA E COM~RCIO 

Presjdente - Senador José Fe11clano .fPSD~ 
Vice-Presidente - Senadbr Nelson Maculan CPTB) 

COMPOSIÇAO 

PSU 
Titulares Suplentes 

José Feltclano Lobão da SlJvetra 
At1l1o Fontana S0bast ião Archet 

PTB 

ftelsoD MaculaD VIvaldo Uma 
Barros de Carvalho Oscar Passos 

UDN 
Adolpho Fra.nco. Lopes da. costa 
Ir.oeu Bornhausen EurIco Re.iende 

B.I>.1. 

Aarão Ste\nbru('u Raul GIuberU 

Secretária .... Maria Helena BUE'no Brandão. 

. Reunlão _ qttintas-tetras às 16,30 horas. 

Pn..LSU1~'.rE: Senad,'! \'1·, ... ·',) LIma. (P.T .. B.' 
VICE·PKI:..,:.a1Jhl'llE: St:t10dOl Waarcdo UurgeJ (F_d.C.; 

T1LWares 

Ruy Oa..úeiro 
W:1ltredc ,J urgel 
Attnlo Font'l.na 
EugênIo B'1rros 

Vivaldo Lima 
Antônio Jucú 

P. S. D. 

P. T. B. 

U. P. N. 

Suplente::. 

Leite Neto 
Jt,,~r Uuioroard 
8:":t'ÍJ'cdo Pacheco 
Lol fio da Silveira 

Edmundo Levy 
Pt·.',jl'a de Queiroz 

l!:W'ico Rezende Lopes <ia COS!! 
AntOnio Cartas Zuchnrias de AssumpçAo 

P. S. B. e M. r. R 
AurélIo Vianna Aarão 3tcll1bn.ch 

SECRET ARlO: Cláudio r. Ca.·ne!ro Leal 

REVNIÕES: 3f}·!el;·as - às 15 00 hora, 

. (!'<~ ., 



3478 Quarta-feira 3(, OIARIO DO' CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)' Setembro de 'f9~~ -- MINAS E ENERGIA 
PRESIDENTE; Sen~dor ,losap11at .\1arinl1o (P. 8 .1.) 

V UJE-PkESUJENTE: Senadol JOSé El'fimO {P. 1.B.), 

Titulal'ef> 

J!enecticto Jalladal'es 
Jefferson de· Aguiar 

P. S. D. 

P. T. B. 

Suplentes 

Pedro Ludovico 
Fillnto· Müllel' 

José ErmJrlo Nelson i\laculan 
Argemiro de Figueiredo ~ Antônio Jocá 

O.' D. N. 
JoAo AgrlpwO Jose Câridldo 
Antônio 01.r105 . Afonso Arinos 

B. P. 1. 
jo;,apnat Marinho Júlio Leltç 

SECRETARIO: 01âudio L Carneiro Lea. 

POLlCONO DAS SÊCAS 
PRESIDENTE: Senador Ruy CarUell'Q' <P.S.D,) 

V1CE-PRES1UEN'I'E: Senador Aurélio Vianna (P.S.B.)' 
TitlJlarcs Suplentes' 

Ruy CarneIro 
sebastião Archer 

F. S. D. 

P. r. B. 

Sigefreao Pachcc~ 
Leite Neto 

D13 Hwt R.u&luO 
Argemtro de Figueiredo . 

Ontollio Joct\ 
José Erm!rio 

U. D. N. 
João AgripIno Lopes da Oosta 
José CândIdo Antônio Carlo~ 

P. S. B .• P. R. 
Aurélio Vianna Julio Leite 

SECRETARIO: Cláudio 'I. Carneiro Leú.l 
RPJUNIOES: S"·feiras - ás 16,00 horas 

PROJETOS DO EXE~UTIVO 
PRESIDEl'oo~Tn:: Senador Joo.o Agrlpmo (U.D.N.' 

VlCE-PRESIDENTE: Senador Wilson Gonçalves (P.S.O,I 
Titulares: Sup!ente! 

P. S. U. 
Lelet Neto 1. Waltrecto Uurgel 
José OutolUar.d 2 José- F~lIc1ano 

3 Rui Carneiro 
P. L. 

Mem de 8;1 L Aloysio de, Oarvalho 
P. T. B. 

BalT08 Oarvalho L Edmundo Levy' 
Be. erra Neto 2. Melo Braga 

U. D. N. 
Dan.lel Krieger L AntOnio Carlos 

2. Ado1t9 Franco 
B. P. 1. 

Lino da Matt.os 1, AUJ'éllo Vianna 
SECRE"T AgIO: José Soares de Oliveira Filho. eventual. 

REUNICi~S: 3"~teira - às 15.00 horas 

REOAÇAO 
PRESIDENTE: Sena.dor Olx-Huit Rosado (F.T.S.,."", 

VICE-PRESIDENTE: Senador AntOnio Carlos (C.D.N.' 
Titwl\re! Suplentes' 

VI' al1rt!do Ourgel 
Sebastião Archer 

Dix-Hult Rosado 

P. S. D. 

P. T. B. 

U. D. N. 

Lobão da Silve:.ra 
José Feliciano 

Edmundo Levy 

AntOnio Oarlos Eurico Rezende 
BPI e S/LEGENDA 

.Júlio Leite Josr.phat Marinho 
SECRETARIO; Neuza J. Verrtsimo 

RJroNIOES: (a.!elra - às 16.00 hor .. 

RELAÇõES EXTERIORES 
presidente _ iS&Dedito Valladaras (pSD) . 
V1ce-PresIdente - Pessoa de Que!roz (PTB) 

COMP(j~'C;AO 

Sened1cto V>lladares 
JI'illnto MUller . 
Menezes Ettnentel 
.José Gu!omard 

Pessoa ele QueirOZ 
VIvaldo LIma 
Oscar E'assos 

Antônlo carlos 
lIosé Càndldo 
RUI Pe.lmelra 

.PSI.) 

i"l'B 

UDN 

suplentes 

1. Ruy Ca.rneiro 
3. LeIte Neto 
3. Vlctortno l!'1'eIre 
4. Wilson Gonçalves 

1. 
2. 
3. 

AntOnlo JucA 
Argemlro de Flguellreao 
Melo Braga 

1. Padre CS1a.z:anA 
3. João Agripino 
3. Mem de Sá (PI.)' 

8 P.I. 
Aa.rão Stetnbruch fMTRr LlDo de Matto.s lPTN)' 

8ecretdno _ ,. BatJsta O&rt.ejon Bra.nco. ::.. 
JieunJ60. _. QUln ___ ....... 16·80r ... 

, 

-- -.. 

SAúDE 
PRESIDENT1!:: Sénador Slgefredo Pacheco (P.S.D.) 

VICE-f'RE::iILJENI'E: Senador José CândidO (U.D.N.' 

Titulares Suplentes 
1'. S. D. 

Sigefredo Pacheco Walfrcdo Gurgel 
Pedro Ludovico I Eugênio Barrob 

P. T. B. 
D1x~Huit Rosado I A~ltõnlo JUCIl 

Raul GluberU 
t. S. P. 

Miguel Couto 
O. D. N. 

José Càndido I Lopes da: COsta. 

SECRlITi4IO: Aracy O'R~il1:, de Souza 

Reuntôe~: 5'-feira - às 16,00 hçras 

SEGURANÇA NACIONAL 

I 
VICE-"'RESlDJ;N1~E' Senador Oscar PasSOS (P S D ) I • • .• 

Titulare.s 
Ip . S. D. 

SupleDI~.5' 

Vlctormo FreU'\o R.uy Carneiro 
.1~ OUloma.rd AttUio Fontana 

Oscar Passos 
;P. T. B. 

José Ermlri. , 
SUvestTf' Pét1cles 

U. D. N·. 
Pix·Hu!.t Rosado 

ZachaJ1as de Assumpção Adolto Franco 
lrtneu Bornhausen I • Eurico Rezende 

,B. P. I. 
Raul Olubert Aurélio Vianna 

SECRETARlO; Alexandre P,faender 
I 

Rh.l1N10ES: 51o-!eíra _ às 15,00 horas . . 
0. , 

SERylÇO PÚBLICO CIVIL 
I 

PRI1."'SIDENTE: SenadO!' AloysiO de CaITalho (P .L.), 

VICE"PRESIDENrE: Senador Leite Neto- {P .S.D.). 

Titularei 

LeIte Neto 

S1getrcdo 

Dlx-Hult Rosa-do 

SUvestre Pérlcle.s 

Padre Calaznm 

Aloysio de Carvalho 

Aarão Steinbruch 

IP' S. O, 

'P. 1'. B. 

,U. D. N. 

P. L. 

! B. P. I. 

Suplentes 

Victorino Freire 

Filinto Milliel' 

Mele Braga 
Ant-ônlo Jucá 

'Antônio Carlos 

Mern de Sá 

Miguel Couto 

SEC! Jrl'ARlO:' JO!5é Ney Passos Da.ptas 

REONteES: 31!.-feira - às 15,00 horM 

~ TRANSPORTES, COMUNICAÇõES E OBRAS PúBLICAS 

;l 
I 

PRESWENTE: 'Senador Lopes da costa (U.D.N.) 

VICE-PRESIDENTE: Senador Bezerra Neto 1i'.1' . .6.:). 

Tltu1aJes 

Eugênio BalTos 

Wilson 'OOnçalva 

Bezerra Neto 

Lopes da Costa 

- ·P. 1'. 8. 

.U. D. N. 

P. 8. P. 

Suplentes 

Jefferson de Aguiar 

José Guiomard 

Melo Braga 

lrineu Bornhausen 

MIguel Couto Raul Giubervl 

SECRETARIO: Alexa-ndre Pfaender 

REUNIO:Es: ,a-feira- - às 16,00 horas 

.. 
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A) Para Revisão do Projeto que 
define e regula 8 PROTE. 
ÇAO AO DIREITO 00 AU· O) 
TOR 

COMISSõES ESPECIAIS \ - até 15 de dezembro de 1963 pelo 
Req'uertmeJlto 179~62, a{lt. em 12 ele 

. zembro de 1962. 
Para estudo das causas que G) P<lra o estudo da situação 1_ - att) 16 de dezemb.ro de 1964 ""'O 
dificultam a PRODUÇÃO do CENTRO rtcNICO DE ~~~,:::e~~I~~:8'63 apr. em li la 
AGRO PECUARIA e suas rll- AERONAUTICA E DA ES~O· Completada em 29 de outub:c d. 

Cr1a.oa em virtude do Requel1menro 
n~ 4aO~62 do Sr. Senador MUtoD 
Camp06. aprovad.o em 20 de lane.:.ro 
de 1962· 

percussões negativas na ex. LA DE ENGENHARIA DE 1962, 15 de maIO de 1963 e 23 de '01'11 

~. tção AERONAUTlCA. DE S JO. de 1963. " 

Deslgnaas em 22 de llovm:Jro de 
1962 

t'forrogad.a até 15 àe dezembrO dE: 
1963 em VIrtude do Requerimeoto []Ú~ 
mero 193-62. aprovado em 12 d.e de
zembro de 1962. 

COmpleta,as 'em 4 de Janeiro de 
1963. oom a deSignação CiOs SenOINe5 
Sena.a.ores Va.sconcelos Torres e 
Edmuni10 r...ev1. 

Prorrogada até 15 de .Clezemb!'O õe 
1964 em vlrtude do Requenmento no
mero i 198-63 do Sr. senador Mev,e
zes Pimentel aprovado em 15 :te de
zembro de 1963. 

Membroo 17) - Partid'" 
GUbertQ MarUlho - PSD. 
Menezes ~iIilentel - I?SD. 
Hertb8lClc Vle1ra - ODN. 
MUtoD Campos - 001<. 
Vasconce",os rorres _ P'l'B. 
Edmundo LeVi _ PTB. 
AloySiO de Carvalho - PL. 

Crisca em vIrtude do Requerunen~ 
00 0\1 ~69·t:i3 .cio Sr. SenadO( J03é 
ErJi.lrIO, aprovaO(l na sessão de 2(J ele 
agõsto de 1963. 

Oe.slgnaa~ em 22 de agOsto ae 19~. 

Prorrogada par 1 &no, em vrrtuae 
do Requerimento n9 1.197.$3 do s... 
nhor Senador 'SigetredO Pa.c.beco, 
8{}rOvad.o em le de dezembro 1fl 
1963. 

Membras 15) _ partidos 

JOSé F'eJiclanO - PSO. 
$lgetreQo Pacbeco (VlcePl'.) 

"SO. 
JOSé a::rmJ.rl0 IPresldente) - p'I'B. 
LOPes as OOsta - UDN. 
Aurélio Vtanna fReJaWr) - PSlJ. 
Seoretâ.rlo: auxutal LeglSlStJVtl, 

Pt,..lQ A1exanctre Marquas de AlbU .. 
querque Mello. 

Reuniões: 2'5 e 4'8 teiras lU li 
bora.t 

B) Para estudar a situação da E) 
·C.~SA DA MOEDA 

Para efetuar o levantamen
to da PRODUÇÃO MINERAL 
DO PAIS e estudar os meios 
capazes de possibilitar 8 

sua Industrialização 

Cnnaa em vutude ào RequerlDlen~ 
to 09 5fl1·63, dO Sr. Senador Jetter .. 
son ae Agul"", a)lTOVado em H !Ie 
agOsto ae 1963. Oet'gnada em 28 a. 
agOsw de 1963. . 

; Pronogaàs- at4 14 de marÇo ele J964 
1110 ()l" 'em virtude do Requerimen
to namero 1.160-611, do Sr. Senaaor 
Jefferson de Agular, aprovadO em 10 
de dezembro de 1963. 

Membroo 17) - Partid". 
Jefferson de AgU1a.t: <Presidente 

PSD. 
WiIs<>tl Gonçalves - E'SD. 
Artbur VlrgWO - P'I'B. 
E<ImunlÚl LeVl - PTB. 
AdolDlIO Franco _ OON. 
Eurtco Rezende CVlcePr66.ldente) -

ODN. 
Jos~pha t Marinho - Sllegenas.. 
SecnUl.r1o: OOo1aI LeglSla!::vo, 

PL-6. J. B. CasteJ"" Bra.nco. 

Criada em vlrtuae <10 ReQUerlmen. 
to n!i' 665-63. do Sr. SenAd.or t/oQ.aé 
EnnirIo, apr<>vado na sessão de 1t de 
setembi.'o de 1963. 

Designada em 19 de setem.bro de 
1963. 

Prorrogada em vlrtuC1e do ReQue .. 
rlmeÍlto ri' 1.159-63. do Sr. senador 
Milton campos, aprovado na s.es.são 
de .10 de dezembro de 1963. 

Membrm (9) - partidOS 

José nllClaDo _ PSD. 
AttWo FoDtans - PSD. 
EUgêlUo B"'"'-' - PSD_ 
JOS€ e:rmlrlO !Relator) - PTa. 
Bezerra Netif.. - P'l'B. 
Melo Brag~ - PTB. 
Lopeo da Co.sto - ,ODN. 
MIlton Campos IPres1dente). 

ODN. 
Jüllo 1..e1te (V,cePr.) - PRo 

_ SeoreW1o: AUXIlIar Legtsallllvo 
C) Para o estudo dos efeitos PL-10 Alexandre Marques cio A1l>U

da INFl.AÇAO E DA POLlTI. querQUe MoUO. 
CA TRIBUTARIA E CAII'3IAL ReW1!l)eS: li'" telr" ... 16 1I0r ... 

SOBRE AS EMPReSAS PRI
VADAS F) Para estudar 'a situação dos 

TRANSPORTES MARITI. 
MOS E FERROVIARIOS 

SÉ DOS CAMPOS Membroo fl6, - PartidOs 
J e1!erson c1e AgulaI - PW. 

Crlaaa em Virtude (to Requertmen.. Lobão da Sllvelra I~ tle aorn de 
to 09 168-63 do St. senadOl i'allre 191:W _ PSD. 
Oalaza!l6. Ilprovaao aa sessão de!3 ttUIj üa.rnelrO - PSD. 
de novembro de 1963. ~enedlcto Vallaaaret: - PSD. 

o DeSlgnaaa em l~ de novembN de WilSon oonçaJves t:4.::1 ele 1:I.b~J.J de 
1963. 1963' _ PSD. 

Prorrogada até 16 de dezembro d.t' 
1964 em vlrtUOe do Requerlmento "u DanIel Kr1eger - Ul.JN. 
mero 1.}5-8-o;j aQ Sr. Senador Amo: t...ope.s aa 006ta 129 oe .Jutubro de 
nLO Juca. aprova de em 10 de ,:lerem· 1962J - UDN. - i· 
bro de 1963. MUtou 9ampqs 'Vlce·Pre.sldeIlteJ. 

. f:IenbaJdo Vieira - LJD.N. . 
Membros (5) - ParUdo.s RUl PalIOeIl'8 _ ODN _ ! 

JOSé li'eliclano - PSD. 
Ruy CarneIro - PSD. 
Ant-ónio Jucá - PTB. 
Padre CaJazans _ ODN. 

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

Cria.aa pOl .. ruclatlVa da Ca.mnxa 
doa DeputadOS aprovada pelO Senado 
em 1.12 1963 

Melnbros ns) Partido,s 
Senaaore.s: 
Wll.soD Gonçalves - PSO. 
LeIte Ne", - PilO. 
SlgelredQ pacneco - P8D. 
Argem1rQ d.e ti'lgUe1redo _ P'l1:!. 
Edmun<1t LeVl - P'I'B. 
AdolPl!c Franco - OON, 
JoiW AgrlPIllo - UDN. 
Aurél1(l Vianna _ PSB. 
Josapnat Marinho - sem tegellCla.. 
Deputados: 
Gustavo Capanema <Pres1dente) -

PSD_ 
Ad.e.rba! Jurema _ PSD. 
L.arte Vlo::ra -001< cSubstltulau 

pelo eputadc Arnaldo Nogue1ra} . .(: 
H81tol Dlas - ODN. 
Dou1;el d. iIllar.de - PTB. 
AnlaJd-c; Cerdeira _ f'SP., 
JU8J'e2 rávora _ PDO. 
Ewaldo Pinto - M:T&. 

Silvestre l?érlCJe.s (23 de a:Jrl.1 ãe 
19631 

Bezerra Neto f23 de abril de 19(3) •. 
- P'l'B. 

AtOll$O Celso - P'I'B. 
Noguelra ela Gama _ IrIS. 
Barros Ca.:valho _ P'l'B. 
AlOYSiO ele Carvalho lPrestdent-e>:': 

_ PL. 
Mem de Sé. - PL. 
Josaphat MarinhO - S legenda. 

K) Projeto de émenuli ;.. CQJlS
tituição n9 1/61 

{QUI! DI81'01l /lOtlUE AS MA're. 
RIAS DA COll1PE'rENCIA 1'111 V A. 
TIVA DO SENADO. I!<UI.UI!<UO 
A8 DI> PROPOR A EXONt;IIAI,-AO 
DOs CHEFES DIl &1188AO DI. 
PI.UMA'flCA PI>;RMA1<EN'I'1! E 
API\OV AR O· ESTAIIEI.EUIMI!N
TO O ROMPunENTO I> O R~A. 
TADlIlNTO DE REI.AQoES Dl. 
PLO~LHICAS COM PAíSES ES. 
TRANGEIBOS,. 
E1elta em 4 ele autuo! Ode 1951 
Prorrogada! 
- até 1fi de elezembro c1e 1962 oelt;, 

Requerimento 307-61 a.pr. em 14 ele 
dezembro (te 1961: 

- a.te 15 ele dezembro ae J963 pelO 
Req. 1.139-63, apr. em la ae dezem_ 
bro de 1963. 

oomplenada em 29 de outUbro de 
1962 e 24 de abril de 1962. 

I) 

Membroa (6) - Partidos 

Menezeti puneJlteJ - PSlJ. 
Para, no prazo de três (3) WUsOD GODfl&JV" (28 de &brU d. 
meses, proceder ao estudo 1963/ - pre.sJdent~ - PSD. 

Lobâ() da Silveira - PSD. 
das proposições que digam RUy Carnelnl 123 de abril de 1903/ 
respeito à participação dos - PSD. 
trabalhadores nos lucros Guldo Monllln I •• de outUbro de 

19641 _ PSD. 
das emprêsas., Eurtoo -Rezende '23 de a.l>rll ao 

MEMBROS 1963' - 001<. 
Senadores: o.rue> ~'" - ODN. 

Bezerra Neto":' PresIdente Milton Qampo.s tVice-Pre,sldent.e) 
Afonso Arinos _ Vice-Presidente - ODN. 
Jeffetson de Aguiar _ Relator. He:"roaldo V1e1ra - ODN. 
Leite New Lopes aa Ooete - ODN. 
Nelson Maculan Silvestre PérlCle.s •.•••••. ) - P'fB 

Orlaaa em virtude do Requertmon .. 
to n 9 1)31--63. do Sr, senador Go1,lvea 
VIeira aprovado na .... ão d. B d. 
agOsro de 1963. 

EurIco Rezende V'ivaJdo Lima - PTB. 
0r1a<1a em virtude 40 aeQuerJ.men~ Aurélio Vtanna Ama\1rJ Silva (24 de abrtl de ~9ó3) 

to D' 752-68, do Sr. Senado> J .. é Seoretâr~: Arac. o'ReUly de souza - PTB. 
DcslsnaOa ezp S de agOSto da 1963. Ermir1o, aprovado Da sessáo de 13 ele Vaga d.o Senador pmoo FerrelJ'& 
hofrUJaà. em I'IrrUde do ReQuen. novembl'<> de 1963. (2' de abrij de 19631 - Rela'", 

monto n' L.161, do 1953 do SenllOi' b do COMISSõES ESPECIAIS nB. 
sen.dor AttJlJo Fontana, aprovado o .... gn.da em 13 de novem, ro PARA O ESTUDO r,'~ Aloy61o de carvalho - PL. 

'0 d d b cI l~a t063. L'." Lino de Matoe - PTN·. eu:: - e ezem TO o ~. E'rOrro8.da até 16 de dezembro Ge PROJETOS DE EMEN. --:-
Membros .6) - P.rt1~os 1964, em I'Irtude de Requerimento DAS A CONSTITUICÁO L) Projeto de Emenda à Cons-

AttWo Fontana _ Presidente n' 1.162-63, do Sr. Ben!ldor JQllo 
1'SO. ~~t;g6:.provado em 10 de dezembro J) Proj6'to de Emenda à Cons. tituição n 9 a/~1 

José ,F.Hclono - <Vlce-Pr.l' •• Membro. 16) _ Partldea titul9ão 09 4/61 (SBg:-:A ~~8~~AA~"g &~~~~fÊ 
pSD. , -t': Attll10 Fontana _ PSD. (QUE DISPOE SORRE VENClMEN· DE MISSAO DIPLOMATJCA DE 
• JOSé Ermlrl0 - Relator - P'l'B. Slgerre<lO Pacbeco _ PSD. ros DOS 3UGISTRADOS) CARA TER PERMANENTE'. 

Adolpho FronOO - OON. JOS!! Ermlrlo _ PTB. Elelte em 27 de ,_ Qe lDn. Eleita em 6 Qe outuoro de f961. 

Aurélio VIanna - E'SD. ,~eu r!~o~ã.~ - ODN.. /. m~~l'Dda~ dezembro tle 1962 pel<> ::0.!U'IIWd~~ !le.zembro de Im ,.'0 
,ee8ret4rl&: QfI0111J . Legil!latlvlO. 'iteoretArto: AuP!lar Lea-lfI&l;\~ ~.ç_ ento 609-61 apr. "DI U d. Requerimento 808-61. aprovado em 14 rrra. JUlIet.a albel>o' dos S..,toe.1'; .PI.:1O. Alexandre M. d. A. Mello: d . da 1951. . "- d. Janelnl de 1961: ...r.o... ~ , ''-'. -' - ~-



- ãCC 10 r:t' ]8llc!ro no JW$. ÜNÕ ~ 
RC!Q;lle.l.:unanoo 1I:n~GZ apto';""A.do em 12. 
de de;,.(>tr)bTC ~fl 1962~ 

- a.~ 16 de Ilezembro ele 1964., P!;Jo 
Requcri:nento 1.14fJ-6a apr\J%.do í-..D'l 
10 de ctezembro de 186;i . 

Oomp-Jetadn em 30 dê ~ de 
1962, 29 de :Jotuoro de tetr.:!:, 23 de 
abrU de 1963. 

Jeífer&Oti (i'Ü ~A:iUí.<U: _ pst>. 
Wioon ,Qw:lÇ.aJ."f~ rla ÓO &OrU 

1963. - ;>SD. 
a U1 vn;neu'-(I - PSD 
Lot;áti da SUve1J'B .... PSD. 

I 
- Agr'plIlG (23 ae, a~ru de 1~3 

- Vl(:o .. tJre3.ldeI.lt.e _ ODN. 
Daniel K.rleger - OUN. 

dE . S.uYestri ?ençle.'l 1.2'3 ele MirU de 
11963' .- .l"l'B. 

GUldo MvOcUts \29 de lJ'ltubro C1f 

1 NogueU'a ije O~':'D.a _ P-l'B. 
~&IT~ Car .... aJhe ..... rpTH. 
AJoysio de Carv~1ho 1 - E'L. 
Aurélio Víanr.n \Z~ de a.or1J de 

1963) - aelatur - psn. 
196:!.I - })SU, 

ty1UtoP CllUlpOS -, OUN. 
MemurOf: f16, ~ Pil!'tláDs I ffentd.j,?~ VieIra - lilJ-N. 

" -l"Op~ :la: O;,s;.ta - UI)N. 
de 1963) Q). Projeto de Emc~da· ~ Cons

titJ.!lçáo n~ 2;62 
«(NS1'/'WI NOVII OI~cttlnIlNAI>.~O 

MCl:ez.es ?Iment~j - pSD _ I Jüâ4J" Agrlpl1lo 1.23 de- sbnJ 
Ru.y 0arnelro ·23 de -41:>':IJ de 1~'.i3} _ U ÍJN .. 

- P,eS1(iente - l'SlJ. E:uncc 3.eunde f:!3 de abrU r1e 
LOouC da SUvelra - PSp. '1963i ~. UUN. 
Jener~{)n àe A.gujar 123 d.e llOrO dE -. ~ilv~trt: t>ericles 123 de !I_o,rU 

19631 - i?SD dJ6~. _ ,tn'B, -
GUldo . Mond1n (29 4e ouWb::o de oNguel~ôl Cla Gama _ PTB. 

.dl OE RENlJAS EM J (o'Avoa DO~ 
MUNln.P1Uát. 

EleIta em tij, ae oo.al() de 1962. 
12ü:h - F~U. B!I.;'r~ Ca.r\oatro _ PUi. 

Dante; K.I'legeI ,- ODN. . JOSilph~t M,,"rul~lo -1;2:1 d..~ '\'lrU ar, 
Eu.nco ft.ezend€ 123 ele aJJril de lQ6:if _ :3 1~:J 

I 

1963j - UDN.," Aloy5ÍC' de' -ean-á1ho _. PL. 
M:l~(m campos ~ ... U~N,. .LIDO de Mtlto$ _ ~·N. 
Herfb\l!dQ V'lelfa tVlce·Prestd.eme) 

_ UI)N, . 
l./.l"oe:, da Costa - U DN • 
vaga. (ia SenaOor PlDto FerreIra. 

123 de ab"'~ <1e ·lS52 - P.ela,",! -
.P'rB 

Bez,erra, Neto (23 de a.brtl .d, :003) 
_ P'rB. 

Amaury Silva (2.-'3 de -a11r1i -de lilJ3). 
- P'rB 

O) Projeto d" Em~nda 
tituiçiio nq· 11/61 

à Cons-

ICR1Af;~O U~ :'iQVOS 
i\1UI'\[CIPlUS) 

- ate l!l de dezemtJ,t'(.> de 1'2cl3 pelo 
RequeJ'Ullênt,c HHi·:).:: ~V;U\lu.àQ em ~ 
de dezerunro ae ~~6:l.; I 

_ IUé lb de ctt!};e~ll)ro' de 1964 ')1"10 
R-eqtJ.enmentc i..l4;::>-fl'-'~l hprQ'ia.do em 
lU (U' dezembrQ de I!I . 

COmplet.8<13 el!l , ae atlril de 
196'Ji, . I 

MenllJros _ ~artlaO$ 

----~-

-. 

&à.{l1al &J.e-ge-l' tRele.tQr) ...;- Ql)N. 
~E'..u'iCO Rezco~(e 123 de 8Drij de 

1963) - \!Dl'!, 

Muron ~PUS - WN,. 
.fieribaJdo VlelrB - UOX,. 
Rtll PalBletni -UDN._ -
AlnIlUl'Y sl}"tI'S - - 23 j~ abril de 

1963' _ f'TIl 
B-arr{Jb 'Car .. alllo - PTa. 

P, Projeto de Emanda à Cons
tituição n~ 1/62 

{ORl/.W/l'O:OftlEI>AOI!. OI! CONCUR· 
SO· PARA INV!!S'I'lIHiRA I!M 
CAltGO INIt)IAL Dl, CARREIRA 
B . PR!;IBIÇAO ()!l NOnmAQ()ES 
L"TE,HNAR, . 

A:,gem~ro de l"lgueircdc - n's. Ell:'~~ tJD 10 de mf\lc 4e 1962. 
Bezerra Neto .23 de abrU de lU63 Pr-e:rrogaCla.: ' 

',,_ PTIl _ 
~ '-. IUOyslO <ie Carvalho - (?l..t. - 'até lb àe dezembro de 1962, txflC 

'Lino de MIHQ$ _ flN. Req 185-62 aprovada em 12 de dt 
-- . zembro de 1962. 

N) Projeto de Eme"d~ à· Cons-I _ atO lfj le. dezemOi< O. 1963 ·pelt 
tituição nq 10;61 R"'-l l 14.!·!i:i aprovado em 10 de de· 

zcm1;lt(l ds I EIfl:j, 
tAPLU,!:.(.>t"';;O Uti~ CO'!'I\S .oI!: 1i\·1· 
I'O"l'ü~ t)fWriNA()!).S AOS alUo 
r-<U.'tPI08. 

- oltE lD d~ clf'Zembfc dG l~3 t)e:lc 
Rl'Q !l:l3·lj't dprQvEld(l em 12 de Cie-
~l,-'m~Jr-( if 19\12 . 

- tH~ lb (lI: aezerubr{,. 40 1964 ONc 
Ip, ('Q i \-;2.63 aprova_do em 10 4t /,lU ... 
l"OI'Q de t9ng . 

ComDie.:.."a:l em 23 ae abrO tle L96J. 
, - - ~\Iembr05 _ Pn.I'Uào, " 

Je:rti?l&:o ai rl!.gljlnl _ PSD~ 
V/ih!.:1.,'j:) U'ÜllçHjV~- 123 de abrO de 

19631 - !'SIJ, 
1'\1' =etro ~ 1i'5, 
Menezes f'ím~nt-e1 _ PSP. 
Milton Cam~ - tJDN. 
Hor1bajdo Vlelra ~ UON" 
EUrico Re~nde l23 ae abrtJ ;de 

1963) UJ)1>I. 

Proroauçao; 
- .'" lO no ~U1~ d. j96~ pelo 

Requ.e:rtn)entc ~587 ... 6:& B.proV1ldo etIl 12 
ded.:,.",!,," O.· 1~3, 

_ l~ ~ d. ~"'~m"ro tIe IDOf pelO 
ReQ1;erllnentç 1.141\. .~ro •• do .". UI 
de dezem.nro de 1963. . 

completada emf 23 de al;).."11 de 
1963. . I , 

Memb::o:' t ~art1ctos" 

Jerter5GD ao AgqlfU ... es. 
W1WJD Gon;Jll yef· 120 de o<>rU de 

196:U - t?SO. t 

'Ruy l,larnelro ~i PStl. 
1.()ba-e de 'd:,tlve1r.a - ·FSD. 
Mene:l6t tlldUentjeJ - POD. 
LeitE- Neto 123 de- abril da 1963J' 

E'SD. . I. . 
M.UtcD _ C.ttJr PO$ - UD~. 
Herlbaldo \~leaa :.- UDN. 
Joãc d,grlpt.nc 1,$3 ele a bril' de U16Sl 

.... ~~~ •. &q~el}tle: (2~ de 'apr'J de 
1963) - Uilll. , 
. Danu!J K.r'IegeJ - ODN. 
SUvestre l:?ériCle.'i ':la de allril de 

1963) - E'TII. . 
Ntm1é1ra da (lama _ P'rB. 

Barrot Cal'vaJh9 - P'llJ. 
Mem de S~ - fI,. 
Aarão Stetlbrucb _ MTR. 

._- +- -'- - ----~_. 
C;'HI:o,eta<1a em 30 d.e' m~ço â~, 

l'j;t:: 'Ui <le {'..Jwbro de 1962 e 3 drr 
abril (!';' 1S-6:s.· . PREÇO I)t::STE NúMERO: CH$ 1l,40 

$) Projeto d~ Em~nda 11 Coni·. 
tituição .,9 Q/6~ 

.IHSI'OIi 80UltIl A ':N'l'l1~GA AOS 
nroNIIJIPIOH Oi,; 30% DA Atun;· 
CAOA\'AO DOS ESTALlOS Q{)"N~ 
DO EJ,CIWER AS !l.I':NDAS AlI).. 
NIÇlf,US) , 

R3cJt·a ,m 13 de ~etem!)rQ de íW~. 
E'To1TVlrJ Ç:la; 

_ ate ih de dezembro de 19ti::l 1JC.IO 
R.equert.!l'fAt0 a'" l. 14'/·".;;J ':O/J"" .. 5::,I0 
6lJl 12 di; dtrJenl.brQ de t9ú2~ 

... ate L;; ae- aezembrQ ai:: 1964 oelo 
rtequerlt1e!ltv i 14~H:) 3apN,!W( f'Xt_ 
... 6 U"e -detemo!", de 1983. 

OOmpl!!Wa em 23 <le abr1l. ce lo(1{ia> 
MemtuQCS. ___ pal·t.,a~ 

Jetl e:r wn 98 AgUlar - t-SD. 
Ruy (1arnero _ Ptil.) 
W9au aa ~lver3 - toSD. 
WJiso~! Oonr;alVeA ,23 de a.i)!"ll 44 

191>3, _. PSU. 

Ulltl:i Neto 123 4 -(3) _ PSD
.Meoem:s PlmenteJ - Pre:iideuí.o... 
MUWll <.:a.mpos - UDN. 
a'''il:iJ ao Vlell'l_ UDN. . 
JOSB.p~lit Marinho - !Z3 9,/i31 _ 

Vl..ce~l?reslaente - QVN. 
Dam,.. f(,.,~"1 -'- ODN, 
Vaga .. di) SenhOl fI1nto {I~err~r ..... 

. EurJoj Rezende (23.4.6:>.) - UDN; 
(26.4 6:1). - Ii"l'B. 

Nogu·,tr. da Goma - ·P'fa 
Bart<13 oa.rvo,!ho - rrra.· 
Mem' de Sã - PL. .. 
Miguel couto (~.4.63), 

,,1 . 
psp, 

T) Ph,jeto de .Emenda à Coneo 
, tituiçãon9 6/62· 
14PJ-nlN'l'" PARA. QIJ4TRO I) No.. 

lWlUO D!l REI;'~\ESJ<;NTA;NT~ 
DQ~ e:S'fàOQS 11 00 I.lIS'flllTO 
l'ElI;l!:ltAl NO SEN4POI, 
Ele.H. em 13,9.e:l 

Prorr.cgad~~ 
~ i;ce \0,12,63 pelo Requeri1Mnlo 

190-62 aprovado em· 12.12 62: 

_ ate 1~.12.64. peJo R.eqUC~IJD""1o 
1.148-63, .prova<lo em 16.12,63. 
Conj~!eta4. em 23.4,03. 

. Membro. _ E'llJ'tJ,foa , 
Jeftersun ã. 'A.gu1ar - reo 
RUJ Qarnelto - PeD . 
Lolj~o <Ia eU.elra - lMlat<T _ 

P50· 

M eueze.s 'Plmentel _. PSO 

MU.l.on Oa.mpos -UDN 
B..er1baHl0 Vle.w - tTQN 

-
Joiiaphat Martnilo '":'"' (:~-~.\l) _ 

liDN 
D~",eJ Krleget _ UDN 
Eurico Rezenàe _ (23. 63) _ Vi .. 

ce ... EJresidente _, UDN . 
~~. 'Vaga -dQ Sena.dot l?1nta Ferrelro 
,23. 'f. 6S. - ti're8ldentc· -, /?'Ta 

,N"CJguelre d~ Qamu. __ P'.í'B 
BqrOf oarvtiJho _ PTB 
·'4'", ~e Sá - I.'l 
JCliq L.eM (23 4.6;1) _ 1.'& 

fi -
"1).1 Projeto de emenda à Cans

títuiçl\" 119 7/62 
" -

tRIl;"U(i4· A eM.E~Il)é CONS1'ITl1 .. 
'CIQNA:L N' 4, QIIIi lN!l'SJ'I'VfiJ o 
SlSTIl~U PARLlwmN'ê1U\ UIl! 
(lOVIOUNO «O Il.Rt 61 011 CONS-
1:lTmç,\o FEDEItI!.L Dl! Ul DE 
!lETEMBRO DE 1946). 

E~e1t03 ~JD. o; J2 .{}2 •. 
Prorrogada: . . 
'..;. até 15 12 63 pelo n.t:I"jlJcdmento· 

791~,. aprt,tvado em 12. t'J 62; r 

-- até 15 12.6i Del<> R.quor_IIl~1o 
1.1'-9-63 aprovado em lQ,1:I63. 

()Qmp\eta'" em 23,',63, 

1 
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